
  

 

Ukeplan 10D  

Uke: 44 (U2) 

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 
Likninger 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Timen Livet  
-Bærekraftig 
utvikling 
-Folkehelse og 
livsmestring 
-Demokrati og  
 medborgerskap 

 

Naturfag 
Arv 

Valgfag 
 

2 

K&H  

 

Kroppsøving KRLE 
De ortodokse 
kirker 

3 

KRLE  
Den katolske 
kirke og de 
ortodokse kirker 

Matte 
Likninger 

Norsk De fire 
store - Film “En 

folkefiende”   

Matte 
Likninger 

 

UTV 
Norsk 
utdanningssystem  

 
 

4 

Engelsk  
Freedom writers - 
Working on 

assignment  

Norsk  
De fire store - 
Film “En 

folkefiende”   

 Samfunnsfag 
Kald krig 

Norsk 
De fire store - Film 

“En folkefiende”   
Hyllebok + Logg 
(Svart humor) 

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 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 

                                                                 Jaja, sånn går nu dagan  

Ordenselever: Ingvald & Johanne  

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 
 

Ha kjennskap til begrepet: klassisk litteratur og litterær gullalder  
Kunne vite hvem Ibsen, Kielland, Lie og Bjørnson er  
Kunne vite hva et sitat er (med eksempel)  

Norsk Fortsett på innholdet på lekse fra sist uke. Denne gangen kan du finne en ny forfatter du kan                  
fordype deg i. Vi skal dele en del av den informasjonen som dere arbeider med hjemme i en                  
felles gjennomgang på skolen. Derfor er det viktig at dette blir gjort skikkelig.  

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! 
Tirsdag vil du få noe 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 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 Make sure to finish your assignments at home and hand it in by: 23:59 tonight. Control your task and                   
make sure that all elements are in place. We only have one more lesson on this before hand-in.  

Ukas mål Kunne gi eksempler på og forklare hvordan egenskaper som bestemmes av ett genpar nedarves 
Kunne forklare hva som ligger i ordet genteknologi og si hvor genteknologi brukes 
Kunne forklare genetisk variasjon 

Naturfag   Les s. 28 fra    
“Hvordan arves  
egenskapene” til s.   
34.  
Nivå 1: Skriv ned    
det som står i de     
grønne boksene.  
Nivå 2: Skriv ned    
stikkord/ 
faktasetninger 
mens du leser.  

 

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, og skal se en dokumentar. Ikke hjemmearbeid, men 
anbefaler å følge med på nyheter. Ukenytt på torsdag, første gang sånn dere sitter nå. 

Ukas mål kjenner til noen typiske trekk ved den katolske kirke 
kjenner til noen typiske trekk ved de ortodokse kirker 

KRLE   les sammendraget 
om de ortodokse 
kirker i Horisonter 

10 side 54 

 

Ukas mål Delta i ulike ballspill og være en god medspiller. 
Kroppsøving Gjennomkjøringen av ballspillene dere har laget utsettes til jeg er tilbake, trolig uke 46. Tirsdag vil dere få                  

være med å velge to ballspill som spilles på to ulike baner. 

Ukas mål Kunne lage en fremdriftsplan for prosjektet ditt 
Kunst og 
Håndverk 

 

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

oppgave 
  

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 - 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 10C og 10D - kan trafikkreglene og kjenner til de ulike trafikkskiltene og hva de betyr.  
Trafikk 10C og 10D - vi jobber videre med trafikk spillene - mål å bli ferdig disse to timene slik at de kan spilles                       

neste uke.  

Ukas mål Delta i ulike ballspill og være en god medspiller. 
Fysisk aktivitet Diverse ballspill (håndballperioden utsettes til jeg er tilbake, trolig i uke 46) 

Ukas mål Kunne programmere MicroBit. 
Programmering     

Ukas mål Vi gjør oss kjent med det norske utdanningssystemet  
Kunne vite hva et årsstudium er, hva en bachelorgrad og mastergrad  

UTV https://utdanning.no/utdanningssystemet/#/ - I forkant av timen ønsker jeg at du ser på denne linken og               
gjør deg kjent med hvordan utdanningssystemet ser ut. Skriv ned 3 spørsmål som du måtte ha angående                 
dette. Vi går gjennom disse sammen i timen.  
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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 
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