
  

 

Ukeplan 10D  

Uke: 43 (U1) 

Månedens egenskap: Integritet  

Sosialt mål: Det er når vi gjør det vi selv er overbevist om er riktig  

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Matte 
Lån 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Naturfag 
Celledeling 

UTESKOLE  

 

 
Langtur:  
Vårlivarden - 
Marihola - 
Maudlandsgården 
- Maudland 

Valgfag 

2 
K&H  
 

 

Kroppsøving 
Prosjekt “Lage eget 
ballspill” 

Engelsk 
“Freedom writers” 

Gym 

3 

Matte/Samfunnsfag 
Arbeidstime 
(matteleksa eller 
presentasjonen) 

Norsk  
“De fire store” 
(Ibsen og gjengen) 

Samfunnsfag 
Presentasjoner 
“Fattig og rik” 
 
Norsk 
Hyllebok + logg  
(Svart humor)  

4 

Engelsk  
“Freedom 
writers”  
 

Norsk  
Presentasjoner - 
Språkhistorie  
 

 

5 
Språkfag / Alf / 
Fordypning  
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- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
- Frokost 08:00 Hver dag  
- Kantine hver dag (sjekk tidspunktene for når 10.trinn kan handle)  
- Leksehjelp: Tirsdag & Torsdag 14:00 - 15:00  
 
Retningslinjer du må følge: 
➢ 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. 
➢ kom på skolen nærmest mulig kl.08.15, møt ved riktig inngang. 
➢ ha med mat og drikke, både kantinen og vannautomaten er stengt foreløpig (mer info 

kommer)  
 

Prøver og annet kjekt som skjer:  

Uke 43: fredag: presentasjon samfunnsfag + Innlevering ALF  

Uke 44: Mandag - Engelsk innlevering: Freedom Writers  

Uke 45: Innlevering norsk + Naturfag-prøve  

Uke 46: tirsdag: vaksinedag, torsdag: KRLE prøve, fredag: FRI (planleggingsdag) 

UKE 47: fredag: KRLE prøve + innlevering ALF 
UKE 48: mandag/tirsdag: presentasjon ALF 
UKE 49: mandag/tirsdag: vurdering tysk/fransk, onsdag: heldagsprøve matte  
UKE 50: tirsdag: prøve matte ford., torsdag/fredag: fagsamtale norsk 
 

NB! - Endringer og tilføyelser kan komme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                         Asle har skaffet seg engelsk oversetter 
Ordenselever: Julie & Kim Roger 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: munira.haji.haji.hassan@sandnes.kommune.no eller på 

97741816  
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Lekseplan: 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne vite hvem “de fire store er” - Navn og rolle  
Ha kjennskap til begrepet: klassisk litteratur og litterær gullalder  

Norsk Lag en kort oversikt som viser hvem de fire store er. Kolonneskjema, tankekart eller et kort sammendrag.                 
Her er det viktig å få frem følgende: Navn, rolle i norsk litteratur, kjente verk osv.  

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! 
Tirsdag vil du få arbeidstid på skolen og kan velge mellom å gjøre matteleksa eller jobbe 
med presentasjonen i samfunnsfag. Trenger du hjelp med mattelekse anbefales 
leksehjelp tirsdag kl.14-15. Det vil være en mattelærer tilstede for å hjelpe der! 

Ukas mål Understanding who the Freedom writers are and why they mattered  
Being able to express own opinion on a topic either small or big  
Being able to show examples related to your own opinion  

Engelsk Start working on your assignment at home. Make sure that you are clear about the task and what it                   
requires. All elements in the task must be in place before you hand it in. We will work on the task in class as                        
well.  

Ukas mål Kunne forklare celledeling. 
Naturfag Les om celledeling s. 25 til 28, frem til “Hvordan          

arves egenskaper”  
Forklar begge typer celledeling med egne ord. Lever        
på classroom innen onsdag.  

  

Ukas mål Du er orientert om hva som skjer rundt om i verden. 
Du jobber godt med oppgavene din både på skolen og hjemme. 
Du leverer presentasjonen i tide og er best mulig forberedt til fremføring på onsdag. 

Samfunnsfag Oppgaven og vurderingskriterier finner du på classroom, i presentasjonen “Fattig 
og rik”. Du får en time på tirsdag hvor du kan jobbe med oppgaven og må fullføre 
resten hjemme. Presentasjonen skal leveres senest torsdag 22.oktober kl.21.00. 
 

Ukas mål Kunne samarbeide om å lage et eget ballspill i grupper og gjennomføre med resten av klassen. 
Ha god innsats og holdning under gjennomføring av andre gruppers ballspill.  
Praktisere fair play og respektere regler. 

Kroppsøving Gruppe 1 og 2 gjennomfører sitt ballspill med resten av klassen. 

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 

 

  

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 

Arbeidslivsfag Se classroom “Finn ut” del av      
fordypningsoppgave 

  

Ukas mål  
Tysk     

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. 
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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 - 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  
Trafikk     

Ukas mål Kunne sende kortpasninger, stusspasninger og langpasninger. 
Fysisk aktivitet 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  
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.  
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MENY I KANTINA UKE 43 

● Mandag - Rundstykker 15 kr 

● Tirsdag -  Pizza 15 kr 

● Onsdag - Tine produkter/ rester 

● Torsdag - Wraps 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 
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