
UKEPLAN 10A  

Uke 43 - U1 

Ukas egenskap: Integritet 
 

Sosialt mål: Jeg gjør det jeg selv er overbevist om at er riktig  
 

Timeplan:  
 Mandag 19/10 Tirsdag 20/10 Onsdag 21/10 Torsdag 22/10 Fredag 23/10 

1.t 
ENGELSK 
Fagsamtale  
Hunger Games 

TILVALG 
Fransk, tysk, MAF, ALF 

SAMFUNNSFAG 
Oppstart nytt emne: 
Den kalde krigen 

NORSK 
Oppstart nytt emne: 
Klassisk litteratur 

VALGFAG 
Trafikk,programmering 
fysisk akt. og helse 

2.t 
GYM 
Volleyball - siste gang! 

KUNST & 
HÅNDVERK 
 

NORSK 
Presentasjon 

KRLE 
Katolske kirke 

MATTE 
Lesson study 

3.t 
MATTE 
Personlig økonomi 

MATTE 
Lesson study 

NATURFAG 
Forsøk - DNA 

NORSK 
Klassisk litteratur 

4.t 
NATURFAG 
Arv 

NORSK 
Presentasjon 

 UTV  
 

Avspasere 35 min 

ENGELSK 
Fagsamtale  
Hunger Games 

5.t 
TILVALG 
Fransk, tysk, MAF, ALF 

 

Beskjeder: 
 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
- De som ønsker skolemelk må bestille det selv. Følg denne linken: https://www.skolelyst.no/ 
- Chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen - INGEN utlån eller lading på skolen.  
- Du må ha med alt av bøker, skrivesaker etc.  INGEN utlån hverken fra skolen eller medelever. 
- Leksehjelp hver tirsdag og torsdag, i klasserom 3 og 4, fra kl.14 - 15. PS! Tirsdag med mattelærer! 
 

Prøver og annet gøy som skjer fremover. 
UKE 44: mandag/fredag: fagsamtale engelsk (noen hver time), fredag: prøve naturfag  
UKE 45: onsdag: Sandnes vgs st.spes (kun påmeldte elever), fredag: innlevering norsk 
UKE 46: tirsdag: vaksinedag, fredag: FRI (planleggingsdag) 
UKE 47: mandag: Sandnes vgs idrett (kun påmeldte elever), tirsdag: nynorsk heldag fredag: KRLE prøve + innlev. ALF 
UKE 48: mandag/tirsdag: presentasjon ALF, fredag: vurdering naturfag 
UKE 49: mandag/tirsdag: vurdering tysk/fransk, onsdag: heldagsprøve matte, fredag: vurdering samfunnsfag 
UKE 50: tirsdag: prøve matte ford., torsdag/fredag: fagsamtale norsk 
UKE 51: onsdag: muntlig vurdering KRLE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pelle har skaffet seg selkjørende bil 

Ordenselever: Knut Joakim og Hedda                                            Rydding av base: tirsdag: Mille og Elina  

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.kjebekk@sandnes.kommune.no 
 
 

http://www.minskole.no/riska
https://www.skolelyst.no/
mailto:anne.kjebekk@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne forklare forskjell på serie- og annuitetslån og gjøre beregninger med disse lånetypene. 
Du bruker det du har lært innenfor personlig økonomi til å løse ulike oppgaver og utfordringer. 

Matematikk Lekseark for uka (43) ligger på classroom og du velger selv om du vil gjøre nivå 1 eller 2. 
Lekseboka (den lille grønne) og leveres i kassa senest fredag, og digitale oppgaver skal 
leveres på classroom. Husk at du skal vise utregning på alle oppgaver! 
Mandag vil du få arbeidstid på skolen og kan velge mellom å gjøre matteleksa eller jobbe 
med andre fag. Onsdag og fredag skal vi ha Lesson study.  
Trenger du hjelp med mattelekse anbefales leksehjelp tirsdag kl.14-15. Der finner du en mattelærer! 

Ukas mål Kunne holde en presentasjon om den norske språkhistorien. 
Norsk 
 

Forbered deg på presentasjonen hjemme. Listen 
for når du skal presentere ligger på classroom, 
under norsk muntlig. 

 

 

Ukas mål Utvikle det muntlige engelske språket. 
Engelsk Være klar til 

fagsamtale mandag! 
  Være klar til fagsamtale!  

Ukas mål Du kan forklare hvordan DNA er bygd opp. 
Du kan forklare forskjell på dominante og recessive gener. 
Du kan tegne krysningsskjema og forklare hvordan egenskaper arves.  
Du forstår og bruker sentrale faguttrykk i samtaler og oppgaveløsning. 

Naturfag Vi fortsetter arbeidet med arvelige egenskaper og hvordan de arves. Før 
timen på torsdag skal du har lest s.28 - 31 i Tellus. I tillegg skal du repetere 
DNA-molekylets oppbygning. Bruk da s.20-21 i Tellus og tegningen din i 
skriveboka. Dette er en forberedelse til forsøket vi skal ha. 

 

Ukas mål Du kan forklare hva som menes med en kald krig. 
Du kan si noe om Europa “så ut” i denne perioden.  
Du kan fortelle om NATO og Warszawapakten. 

Samfunnsfag Vi starter på nytt emne denne uka: Den kalde krigen. Ikke hjemmearbeid, men anbefaler å følge med på                  
nyheter. Ukenytt på torsdag! 

Ukas mål Du kjenner til og kan fortelle om typiske trekk ved den katolske kirke.  
KRLE Vi starter på nytt tema. Før timen på torsdag skal du ha lest sammendraget 

om den katolsk kirke på side 54 i Horisonter. Skriv ned tre ting du visste fra 
før om den katolske kirke og en ting som var nytt for deg. 

 

Ukas mål Utvikle ferdigheter i volleyball, som f.eks. fingerslag, baggerslag, serve og smash. 
Kroppsøving Husk inne-gymtøy 

mandag! 
   

Ukas mål “kritiske, skapende, utforskende og kreative» 
 Forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den bærekraftige utviklingen, 

Kunst og 
håndverk 

Vi starter nytt prosjekt - felles oppstart, møt i musikkrommet! 
 

Ukas mål - Kunne bøye verb i presens (ER-verb, être, avoir, aller), futur proche (alle verb) og passé composé 
(ER-verb) 
- Kunne bøye regelrette substantiv i tall og bestemthet (artiklene un/une, le/la/l’, des og les og endelsen 
-s) 
- Kunne bøye regelrette adjektiv (form: -e i hunkjønn, -s i flertall; plassering) 
- Øve på å lytte til talt fransk og skrive det man hører 

Fransk Gå inn på denne 
nettsiden: 
https://lyricstraining.
com/fr/. Finn to 
sanger der de synger 
på fransk, og øv på å 
skrive inn det du 
hører. 

Lekse til mandag neste uke:  
Se gjennom prøven dere hadde forrige uke. Skriv ned to ting du fikk til bra og én 
ting du bør jobbe mer med. Gjør oppgaver knyttet til det du bør jobbe mer med. 
Jeg legger ut forslag til oppgaver på Classroom. 

Ukas mål  
Tysk  

 
 

   

https://lyricstraining.com/fr/
https://lyricstraining.com/fr/


Ukas mål Du kan forklare hva en likning er og hvordan likninger kan brukes til å løse problemer. 

Du kan stille opp og løse likninger med utgangspunkt i praktiske situasjoner. 

Du vurderer og tolker svarene dine og kan selv sjekke om du har løst likningen riktig. 

Matte 
fordypning 

Mandag gjennomføres presentasjonene som gjenstår og etterpå vil alle få muntlig 
tilbakemelding og vurdering. I tillegg går vi i gang med nytt tema og skal jobbe med 
likninger på Kikora. 

Ukas mål Finne ut av HMS og Etikk i valgt yrke, Finne ut på hvilke måte service og (kunde)-relasjoner utøver i 

arbeidshverdagen til ditt yrke. 

Arbeidlivsfag Se classroom “Finn 
ut” del av 
fordypningsoppgave. 

 

  

Ukas mål Kunne sende kortpasninger, stusspasninger og langpasninger. 
Fysisk aktivitet 
og helse 

Vi starter med en ny 4-ukersperiode med håndball. Vi skal i løpet av perioden lære og trene på pasninger, 
teknikk, finter og spill.  

Ukas mål  
Trafikk     

Ukas mål  
Programmering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENY I KANTINA UKE 43: 

● Mandag - rundstykker 15 kr 

● Tirsdag -  pizza 15 kr 

● Onsdag - Tine produkter/ rester 

● Torsdag - sandwich 15 kr 

● Fredag - osteskiver 10 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISLISTE i KANTINA: 

● Frukt  5 kr  

● Tyggi 10 kr  

● Go morgen bar 15 kr  

● Go morgen yoghurt 15 kr  

● Rislunsj 15 kr  

● Iskaffe 18 kr  

● Noisy 20 kr  

● Litago 20 kr 

● Iste 20 kr 

For å begrense sammenstimling ved luken, får hvert trinn et eget tidsintervall til å handle. 
Elevene har ikke anledning til å oppholde seg i amfiet, men spiser i klasserommet/basen/ute. 
 

 

 Uke 34 Uke 35 Uke 36 uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 42 Uke 43 

8. trinn 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 

9. trinn 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 

10.trinn 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 
 


