
  

 

Ukeplan 10C  

Uke 4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Tilvalgsfag 
Fra rom 15 
MAF rom 14 
Tys rom 11 

Matte 
Likningsett: 
Innsettings- 
metoden 
Addisjons- 
metoden 

Norsk 
Novelle 

KOH 
 

Norsk 
Novelle 

2 

UTV 
Jobbintervju, cv 
og jobbsøknad 

 
 

Kroppsøving 
Vurdering turn 
+ volleyball 

 
 

Engelsk 
Social media 
project 
 

Samfunn 
Terror i verden 

3 

Norsk 
Novelle 

Engelsk 
Social media 
project 

Tilvalgsfag 
Fra rom 15 
MAF rom 14 
Tys rom 11 
 

KRLE 
Verdens- 
religionene og 
livssyns- 
humanisme 
 

Engelsk 
Presentation of 
the project 

4 
Valgfag 
FAOH 
NMF 
TRA 
 

Samfunn 
Terror i verden 

 Samfunn 
Terror i verden 
 

KRLE 
Øve til muntlig 
eksamen 

5 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

Prøve- og aktivitetsplanen for uke 4- 6: 

 

4 
 

20. 
Besøk 
utdanningsmesse 
16 elever  

21. 22. 
Prøve i fordypning i 
matte 

23. 24. 
Innlevering norsk 
noveller 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 

27. 
Fransk og tysk 
muntlig prøve 
 
NRK klassequiz 
morgenen! 
 

28. 29. 
Fransk og tysk 
muntlig prøve 

30. 
Fremføring engelsk 
Media/expressions 

31 
Fremføring engelsk 
Media/expressions. 

6 
 
 
 
 

3. 
Fremføring engelsk 
, Media/expressions 

4.  
Innlevering nynorsk 
CV/søknad  

5. 
Prøvemuntlig 
-opplysning- 

6. 
Prøvemuntlig 
-forb.dag- 

7. 
Prøvemuntlig 
-eksamensdag- 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne skrive eller analysere en novelle 
Norsk Jobb videre med novellen hjemme etter behov. Bruk gjerne “Speidergutten” som           

støtte på skrivingen. Husk innlevering på fredag 23.59 

Ukas mål Kunne algebrareglene 
Kunne likningsreglene 
Kunne regne likninger med to ukjente 

Matematikk    Gjør lekseark uke 
4 Ligger i 
classroom 

Ukas mål Have knowledge about how the social media works and affects us 
Engelsk  Work on your   

project. Be ready   
to present it on    
friday. 

  

Ukas mål Å være i stand til å forklare og reflektere rundt en selvvalgt problemstilling i temaet               
“terror i verden”.  

Samfunn Jobb grundig med presentasjonen din. Fremføring er for noen av dere på tirsdag i uke               
5, liste kommer tidlig i uka.  

Ukas mål Kunne fortelle hva som kjennetegner  verdensreligionene og livssynshumanisme og 
kunne  sammenligne dem 
Lære om hvordan en muntlig eksamen foregår 

KRLE   Jobb med skajmaet   
for sammenligning  
av 
verdensrelligionene 
og 
livssynshumanisme 
som du finne på    
classroom. Her  
finner du også   
pensum om disse   
temaene fra 8. og    
9.klasse. 

Gå inn på   
classroom. Her  
finner du et   
eksempel på  
tema som dere   
kan trekke til   
eventuell 
prøvemuntlig 
eller muntlig  
eksamen. Tenk  
over og skriv ned    
alt hva du tenker    
du kan ta med i     
presentasjonen 
din. Det er viktig    
både å vise   
bredde og dybde i    
det du kan. Skriv    
et forslag eller to    
på problemstilling  
du kunne brukt. 
Lever dette på   
classroom. 

Ukas mål 
 

Kunne sette sammen en serie turnøvelser med stil (flyt, rytme, balanse og teknisk 
utførelse) 
Kunne utføre bagger og fingerslag 
Kunne serve  
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Kroppsøving     
Ukas mål 

 

Vite hvordan man skriver en jobbsøknad, cv og hvordan et intervju foregår. 

UTV     

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Kunst og håndverk 

 

Tekstil: 
stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo,                       

skilt og piktogrammer 

● dokumenter eget arbeid i multimediapresentasjoner 

● Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon 

● Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av 

skisser  

● Gjøre rede for særtrekk ved nordisk design i et internasjonalt 

perspektiv 

Sløyd:    

       Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid 

 

Ukas mål Vi jobber med den muntlige vurderingen som skal leveres i uke 5. Mål og 

vurderingskriterier har vi gått gjennom og de står i dokumentet som ligger på 

classroom.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål Kunne læringsmålene på målarket, ligger i classroom 
Matte fordypning Øv til prøve onsdag 22/1. Ha med CB, 

blyant, visk linjal til hver time. 
  

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Utforske og registrere lokale miljøendringer. 

Få en mer bevisst holdning til hvordan vi mennesker påvirker naturen og få tro på at 

den enkeltes arbeid med bærekraftig utvikling nytter. 

Ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold. 

Natur, miljø og 
friluftsliv 

Vi skal plukke søppel langs bekken nedenfor Eikenøtten naturbarnehage. Kle dere           
etter været og ta gjerne med tynne hansker som dere kan ha engangshansker utpå              
(slik at det ikke blir så kaldt på fingrene).  
NB! Ta med støvler eller andre vanntette sko!  

Ukas mål Gjøre sitt beste, samarbeide og oppmuntre medelever. 
Delta i gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter som utfordrer våre koordinative 
sanser. 

Fysisk aktivitet Vi møter i   
gymsalen.  
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