
  

 

Ukeplan 10C  

Uke 24 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Tilvalgsfag 
Fransk 
Matte 
fordypning 
Tysk 

Leker/ 
konkurranser og 
grilling med 
klassen på 
Riskastranden 
Jeg ordner med 
grillmat 
(pølser):-) 
 
Ta med brus og 
annet godt hvis 
du vil 

Norsk 
Innlevering av 
bøker/ rydding 
av klasserom 

KOH 
Land art 
 
 

Uteskole 

Langtur over 

Skjørestadfjellet til 

Dalevann. 

Alle møter på/ved 

gården til Magnus 

Herredsvela på 

toppen av 

Jødestad kl. 09.00. 

Se etter  Kine, 

Mathias og meg. 

Ta med en god og 

kreativ matpakke. 

Vi spiser og bader 

ved Dalevann. 

 

 

 

2 

Naturfag 
Lys, syn og 
farger 

 

Engelsk 
Film 
 

3 

Norsk 
Jobbe med 
samtidstekster 

Engelsk 
Film 

Tilvalgsfag 
Fransk 
Matte 
fordypning 
Tysk 

KRLE 
Diskusjoner 
rundt 
ungdomstid, 
seksualitet, 
normer, regler 
og etikk 

4 

Valgfag 
FAOH 
NMF 
 
Trafikk 

Asbjørns 

gruppe:  

Presentasjon av 

Min 

skolevei-oppgav

en.  

 
 

Norsk 
Jobbe med 
samtidstekster 
 

 Samfunn 
Forberedelse 
til en datatime 
i uke 25 (Keep 
Talking, 
nobody 
explodes) 
 

5 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

elisabeth.hiim@sandnes.kommune.no eller tlf. 90565852 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Lære om ulike tema som blir tatt opp i samtidstekster 
Norsk     

Ukas mål Ha kunnskap om Nelson Mandela og Sør-Afrikas historie 
Engelsk     

Ukas mål Kunne fortelle om øyets oppbygning og funksjon 
Kunne forklare om farger 

Naturfag     

Ukas mål Å kunne forklare og veilede.  
Samfunn Ingen lekser.  

Ukas mål Kunne diskutere og reflektere rundt ungdomstid, seksualitet, normer, regler og          
etikk 

KRLE     

Ukas mål Kunne pakke tursekk og kle seg etter været 
Være positiv, oppmuntrende og hjelpsom mot andre 

Uteskole De som ikke vet hvor de skal møte, kommer på skolen til vanlig tid og tar følge med                  
oss lærere. 

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Kunst og håndverk     

Ukas mål  

Ukas mål Vi jobber med å fylle hull. Setningsoppbygging, bøyning av verb og artikler.  

Tysk     

Ukas mål Du kan bruke matematikken i ulike oppgaver. 
Matte fordypning Husk å ta med deg alt utstyret inn til 

fordypningstimene (skrivebok, 
skrivesaker og oppladet chromebook). 

  

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Kunne ferdes sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold. 
Natur, miljø og 
friluftsliv 

Avslutningstur til Hommersåkfjellet og Flataberget. Kle dere etter været og husk mat            
og drikke. Det blir leker med premier på toppen (eller etter at vi har kommet ned igjen                 
- vi ser an været). 

Ukas mål Duathlon på Neset. Dette er siste time med FAOH. Den feires på Neset med løping og                
svømming. Ta med tøy som du kan både løpe og svømme i. Det er ogfså greit med et                  
håndkle.  

Fysisk aktivitet Ta med tøy til    
løping av bading.   
Det blir  
premiering.  
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