
UKEPLAN 10A  

Uke 44 - U2 
Ukas egenskap: Integritet 
 

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

Timeplan:  
 Mandag 26/10 Tirsdag 27/10 Onsdag 28/10 Torsdag 29/10 Fredag 30/10 

1.t 
ENGELSK 
Fagsamtaler 

TILVALG 
Fransk, tysk, MAF, ALF 

TIMEN LIVET 
-Bærekraftig utvikling 
-Folkehelse og 
livsmestring 
-Demokrati og  
 medborgerskap 

Uteskole 
 

 
 
 
 
 
Langtur: 
Vårlidvarden - 
Marihola - 
Maudlandsgården - 
Maudland 

VALGFAG 
Trafikk 
Programmering 
Fysisk akt. og helse 

2.t 

GYM 
Lage eget ballspill. 
Planlegging - ta med 
ChromeBook 

KUNST & HÅNDVERK 

3.t 

MATTE 
Likninger + 
arbeid med lekseark 

GYM 
Lage eget ballspill. 
Gruppe 1 har 1.del:  
Gøril, Emma, Silje, Mille 
Gruppe 2 har 2.del: 
Max, Daniel, 
Robin,Thomas 

NATURFAGPRØVE 

 

NORSK  
Resten av filmen 
“En folkefiende”  + 
diskusjon 

4.t 
NATURFAG 
Repetisjon 

NORSK 
Film: “En folkefiende” 

 ENGELSK 
Fagsamtaler 

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 45: onsdag: Sandnes vgs st.spes (påmeldte elever), fredag: innlevering norsk 
UKE 46: tirsdag: vaksinedag, fredag: FRI (planleggingsdag) 
UKE 47: mandag: Sandnes vgs idrett (påmeldte elever), tirsdag: nynorsk heldag fredag: KRLE prøve + innlev. ALF 
UKE 48: mandag/tirsdag: presentasjon ALF, torsdag: digital fagsafari (påmeldte elever), 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: tirsdag: Kodekraft, onsdag: muntlig vurdering KRLE 

 
Da Børre stod fram som baufil 

Ordenselever: Chris og Synne                                         Rydding av base: tirsdag: Knut Joakim og Hedda  

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 Du kan forklare hva en likning er og hva som er poenget med den. 
Du kan reglene for å løse likninger og kan bruke de i ulike oppgaver. 
Du repeterer tidligere temaer og holder kunnskap og ferdigheter vedlike. 

Matematikk Lekseark for uka (44) 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 tid på skolen til å jobbe med matteleksa og trenger du hjelp utover det 
anbefales leksehjelp tirsdag kl.14-15. Der finner du en mattelærer! 

Ukas mål Kjenne til hvordan klassisk litteratur også kan være aktuelt i nåtiden 
Norsk 
 

Bli kjent med handlingen i det klassiske stykket “En folkefiende”. Skal sammenligne det 
klassiske med den moderne filmen på fredag.  
 
Her kan du fint bare bruke linken: https://no.wikipedia.org/wiki/En_folkefiende til å  
lese deg opp på handlingen. 

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

fagsamtaler 
MANDAG! 

  Være klar til fagsamtaler! 

Ukas mål Du forbereder deg godt både på skolen og hjemme og gjør ditt beste på onsdagens prøve. 
Naturfag Gode tips til forberedelse; 

- Bruk målarket så du vet hva du må kunne. 
- Les i Tellus kap.1 og utdragene fra Nova som  
  ligger på classroom. 
- Bruk presentasjonen “Celler og arv” som ligger på  
  classroom. Der finner du også ulike videoer. 
- Bruk disposisjonen til kapittelet som ligger på  
  classroom og er utdelt. 
- Se på notater og tegninger fra timene. 
- Øv begreper Telllus nettsted, viten.no og quizlet. 
- Snakk fag med medelever eller noen hjemme. 

 

Ukas mål Kunne finne på og lede et ballspill som ikke finnes fra før sammen med andre. 
Kroppsøving Husk inne-gymtøy! De 

8 som skal ha timen 
må være klar til dette! 

   

Ukas mål Se classroom. Kunne lage en fremdriftsplan for prosjektet ditt. 
Kunst og 
håndverk 

    

Ukas mål - Kunne navngi de franske regionene (fra 2016) og plassere dem på et kart 
- Ha noe kunnskap om mat, byer m.m. i noen utvalgte franske regioner 
- Kjenne til begrepet “francophonie” 
- Vite hvor i verden de snakker fransk og kunne nevne minst ett land/område på hvert kontinent 

Fransk Lær deg navnene på de franske regionene (https://online.seterra.com/fr/vgp/3331). 
Til mandag neste uke: Velg en kjent person fra et fransktalende land som du skal presentere i uke 49. 

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 
- bli tryggere på å lage setninger på tysk 

Tysk    Lekse: se lekseark på 
classroom. 

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 

Vi fortsetter å jobbe med likninger på Kikora og vil i tillegg se på ulike 
problemløsningsoppgaver. Du har ansvar for å ha med oppladet chromebook, 
skrivebok og skrivesaker til begge timene. 

Ukas mål Jobbe med fordypningsoppgaven og målene til den i forhold til yrke og utdanning. 
Arbeidlivsfag Levèr plan for praktisk 

oppgave 
 

  

https://no.wikipedia.org/wiki/En_folkefiende
https://online.seterra.com/fr/vgp/3331


Ukas mål Delta i ulike ballspill og være en god medspiller. 
Fysisk aktivitet 
og helse 

Diverse ballspill (håndballperioden utsettes til jeg er tilbake, trolig i uke 46). 

Ukas mål  
Trafikk  

 
   

Ukas mål Kunne programmere MicroBit. 
Programmering  

 

Ukas mål Kunne pakke sekk og kle seg riktig for dagstur hele året. 
Være utholdende og gjøre sitt beste for å holde følge med gruppa. 
Være positiv og oppmuntrende. 

UTESKOLE NB! Kanskje skoledagen blir lengre denne dagen og den tiden vi bruker ekstra får dere avspasere en annen 
uteskoledag. 
Oppmøte parkering øvre Hetland kl.09.00. Deretter går turen opp til Vårlidvarden - ned på baksiden til 
Marihola, videre til Måketjern og Maudlandsgården. Når dere kommer til Maudland får dere gå hjem. 
 

Bekledning og skotøy er viktig. I sekken bør dere ha med: Ekstra tøy (ullgenser, ullsokker, lue, votter) om 
dere blir våte eller fryser når vi stopper opp/ har pause. Nok mat og drikke (1,5 liter minst). Det kan være 
lurt å ta med “sterk” saft (gir en ekstra piff når det røyner på:-)). 
 

Det blir vurdering i kroppsøvingsfaget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENY I KANTINA UKE 44: 

● Mandag - rundstykker 15 kr 

● Tirsdag -  lapskaus 15 kr 

● Onsdag - Tine produkter/ rester 

● Torsdag - pølse i brød 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 44 Uke 45 Uke 46 uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 

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 

 


