
 

UKEPLAN 9A  

Uke 22 - U1 
Ukas egenskap: Tålmodighet 
 

Sosialt mål: Jeg klarer å vente når det trengs. 
 

Timeplan:  
 Mandag 25/5 Tirsdag 26/5 Onsdag 27/5 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 

1.t 

NORSK 
Begynne på arbeid 
med fagdag 

MATTE 
Sirkelgeometri 

TILVALG 
Tysk  
Fransk 
MAF: geometri  
ALF 

UTESKOLE 
Matlaging hjemme - 
lage nistepakke etter 
tallerkenmodellen 

 
Etterpå skal dere gå til 
Maudlandsgården hvor 
dere skal bygge en 
oljeplattform av 
materialer dere finner i 
naturen og spise 
matpakken dere har 
laget :-) 

 
Se opplegg for dagen i 
classroom 

ENGELSK 
Grammar and 
writing an article 

 

2.t 

MATTE 
Mattemaraton 
(Anne Mette er vikar) 

NORSK 
Arbeide med fagdag 
(lese tekster) 

KRLE/SAMF. 
Presentasjoner i KRLE 
for halvparten, resten 
jobber med andre 
verdenskrig 

MATTE 
Sirkelgeometri + 
annen moro :) 

3.t 

VALGFAG 
Programmering: 
Python og datarom 
Trafikk: 
trafikksikkerhet   
FAOH: bade på Neset 
Sal og scene  

KRLE/SAMF. 
Presentasjoner i 
KRLE for halvparten, 
resten jobber med 
andre verdenskrig 

MUSIKK 
Møt på fotballbanen, stå 
klassevis og hold 1 
meter avstand. Gjelder 
alle gruppene! 

GYM 
Ballspill 

4.t 

MAT OG HELSE 
Fra nå så blir det 
hjemmeskole i mat og 
helse:  
Lage løvetannkjeks.  

TILVALG 
Tysk 
Fransk 
MAF: geometri 
ALF  

 NORSK 
Arbeide med fagdag 

5.t 
 

Beskjeder: 
 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
 

- 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. 
➢ friminuttene blir ute så husk klær etter været og opphold deg på klassen sitt område. 

 

Prøver og annet gøy som skjer fremover: 
UKE 23: mandag: FRI (2.pinsedag),  
UKE 24: fredag: fagsamtale samfunnsfag 
UKE 25: mandag: fagsamtale samfunnsfag, fredag: siste skoledag før sommeren 
NB! Endringer og tilføyelser kan komme 
 

Ordenselever: Chris og Synne 
 

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

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


Lekseplan: 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Du fullfører mattemaraton. 
Matematikk Hjemmearbeid denne uka er å gjør ferdig mattemaraton. I løpet av uke så skal du komme i mål 

og du vet selv hvor mye du har igjen. Vi går for seier som i fjor og alle må gjøre sin del! 
 

Ukas mål Arbeide med forberedelser til fagdag. 
Lese og tolke ulike tekster. 
Forberede seg til å snakke om tekster. 

Norsk Denne uken skal vi starte et nytt arbeid som går frem til sommeren. Vi skal jobbe med noe som heter 
“fagdag”. Dere skal lese ulike tekster og velge en oppgave dere vil jobbe med. På mandag går vi gjennom 
hva vi skal gjøre. 
 

Ukas mål Skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 
Bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying og setningsbygging. 

Engelsk    Se lekse i classroom.  

 

Ukas mål Kunne fortelle hvem som kjempet sammen under andre verdenskrig. 
Kunne forklare hvordan  Hitler førte krigen og hva den endelige løsningen var. 
Kunne fortelle om årsaker og konsekvenser til andre verdenskrig. 

Samfunnsfag Hold deg oppdatert på nyheter i Norge og resten av verden. 
 

Ukas mål Du er klar til presentasjon og gjør ditt aller beste. 
KRLE Alle må levere 

presentasjonen sin 
inne kl.22.00 på 
mandag. Jentene 
presenterer på 
tirsdag, guttene på 
onsdag.  

   

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Kroppsøving    Husk ute-gymtøy! 

 

Ukas mål Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat.  
Mat og helse Plukk løvetann som du trenger i kjeksen. Pass på at du plukker løvetann fra områder som er et stykke fra                    

en lite forurenset plass, og som ikke er sprøytet. Ta en tur i rundt huset, eller i en skog. 
 

Fremgangsmåte ligger på classroom. Ta bilder av prosessen og ferdig resultat og lever inn på classroom. 

Skriv også om du syntes kjeksen smakte godt.  

Ukas mål Musikk skal glede. 
Musikk  Møt på fotballbanen. 

Stå klassevis og hold 1 
meter avstand. Gjelder 
alle gruppene! 

  

Ukas mål Bli god på å snakke i fortid. 
Fransk Gjør ferdig oppgave 

om passé composé 
på Classroom og 
lever den der. 

   

Ukas mål Du kan bruke geogebra til å tegne og konstruerer ulike geometriske figurer. 
Matte 
fordypning 

Husk å ta med deg alt utstyret inn til 
fordypningstimen. Du MÅ ha passer hver time i 
tillegg til skrivebok, skrivesaker og chromebook. 

  

Ukas mål Utføre arbeidsoppdrag på best mulig måte.  
Arbeidlivsfag  

 
   

Ukas mål Tørre å bade på Neset :-)  
Fysisk aktivitet 
og helse 

Husk badetøy på mandag! (FRIVILLIG!) 



Ukas mål Vurdere fart, krefter, og risiko i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene.  
Trafikk  

 
   

Ukas mål Vise fram prosjektet du har jobbet med. 
Sal og scene  

 
   

Ukas mål Kunne planlegge og lage mat etter tallerkenmodellen. 
Kunne samarbeide og være kreative. 
Kunne designe og lage en modell av en oljeplattform av materialer fra naturen. 

UTESKOLE Se opplegg for dagen i classroom. NB! Må være på Maudlandsgården mellom kl. 10 og 12! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oddvar liker godt å feire sittende mai 

 


