
 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 43 
Klasse: 10a 
Navn:______________ 

 
 

 Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 
0900-1000 Nor Eng Nat Samf 0900-1000 Nor Mat Krø K&H 

1005-1105 Nor Nat KRLE Nat 1005-1105 Mat Nor Krø K&H 

1125-1225 Eng Nor Nor Mat 1130-1230 KRLE Samf Språk Mat Eng 

1230-1330 
(man) 

1255-1355  
(tirs + tors) 

Nat Nor Mat Nor 1235-1335 Samf KRLE UDV Eng Mat 

Valgfag 

1400-1500 Samf KRLE Språk   Valgfag  

 

 
 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

43     Skriveøkt i engelsk 

44 
Litterær samtale 
(engelsk) 

 Matematikkprøve   

45      
46      
47     Elevens fridag 
48      
49      
50      
51   Juleferie 

 

Beskjeder: 

✓ Fravær meldes på VISMA skole app, enten via melding eller ved at foresatte selv legger inn fraværet. Fint om beskjeder 
angående de ulike fagene blir sendt direkte til faglærere.  

✓ Ved korttidsfravær har eleven ansvar for å oppdatere seg faglig. 

✓ 10a – DETTE MÅ VI BLI FLINKERE TIL:  
HUSK å ha fagbøker, pc, kladdebøker og skrivesaker klare når timen starter!  

 

 
 

e-post:  

Tonje.Nilsen@elverum.kommune.no 
Mari.Angeloff.Viste@elverum.kommune.no  

Fredrik.Voll@elverum.kommune.no  
Nina.Irene.Rauken@elverum.kommune.no 
 

Telefon teamkontor: 62 43 39 72  Telefon sentralbord EUS: 62 43 39 60 

  

mailto:Tonje.Nilsen@elverum.kommune.no
mailto:Mari.Angeloff.Viste@elverum.kommune.no
mailto:Fredrik.Voll@elverum.kommune.no
mailto:Nina.Irene.Rauken@elverum.kommune.no


 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 43 
Klasse: 10a 
Navn:______________ 

 
 
FAG/MÅL LEKSER 

Norsk 

 

Vi fortsetter med litteraturhistorie! 

 

Ukelekse: Pass på at du har fylt inn de tre periodene oldtiden, 

antikken og middelalderen i Norge i klassenotatblokka!       

Til de som ikke allerede har gjort det på skolen: 

Gå inn på EUS 2006A – Norsk – navnet ditt – litteraturhistorie – 

lag en ny side som heter «Litterær tidslinje» 

 

Engelsk 

 
Monday at school: Prepare for a writing session on Friday. 

 

Homework for Friday: 

Finish your essay plan. NOTE! You are not allowed to bring a complete text. 

 

Monday at school (Week 44):  

Literary conversation where you have to be able to talk about and 
compare Hamlet and extracts from Of Mice and Men. 

Matematikk 

 

Vi skal se på omgjøring av formler og begynne og repetere frem 

mot matematikkprøve i uke 44. 

 

Ukelekse: Gjøre oppgave 4.46 – 4.49 i boka.  

 

 

Samfunnsfag 

 
Denne uka skal vi begynne på et nytt delkapittel om den kalde krigen: 

Konflikter som preget verden. 

 

Lekse til onsdag: 

Les og lær s 29-33 + Gjør Husker du? s 33 

 

NB! De som var borte da vi hadde test om den kalde krigen, vil få den på 

ONSDAG.  

 

Naturfag 

 
Lekse i løpet av uka: Finn 3 dyr som du skal plassere inn i 

dyrerikets systematikk, som du finner på s 36.  

KRLE 

 

Vi fortsetter med å skaffe oss oversikt over de to retningene av 
kristendommen: Katolsk og ortodoks kristendom.  

Ha med Horisonter til timene. 

  
Lekse til fredag:  
Til fredag skal du ha fyllt ut de to oppgavene om NB-ord i KRLE-klassenotatblokka 
di. Ligger under «arbeid i timen».  
-Til dette trenger du Horisonter 10-boka! 

SPRÅK Lekser i språkfag blir gitt på TEAMS. 

 

 



 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 43 
Klasse: 10a 
Navn:______________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

                        

               


