
  

 

Ukeplan 10B  

Månedens egenskap: Integritet Uke 40 (3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
UTV Tilvalgfag Engelsk 

Hunger Games - 
skriftlig oppgave 

Norsk Valgfag 

2 

Matte 
Siste innspurt med 
prosjekt 

KOH Norsk Engelsk 
Hunger Games - 
skriftlig oppgave 
 
Innleveringsfrist 
kl.23.59! 
 

Matte 
Presentasjoner 

3 
Samfunn 
Presentasjoner 

KOH Norsk Engelsk 
Hunger Games - 
muntlig oppgave 

Norsk 
Innlevering av 
digital historie 

4 
Samfunn 
Presentasjoner 

Matte 
Siste innspurt med 
prosjekt 

 KRLE 
Den katolske kirke 

Matte 
Presentasjoner 

5 Tilvalgfag     
 

Beskjeder: 
 

● Husk å ha med chromebook ferdig oppladet på skolen hver dag.  
● Ukeplan + timeplan finner du på www.minskole.no/riska  
● Leksehjelp hver tirsdag 14:00 - 15:00 og torsdag 14:00 - 15:00 

 

Prøver og annet gøy som skjer fremover: 
❖ Uke 40: Mandag: Samfunn presentasjon, tirsdag: innlevering K&H, Fredag: vurdering matte, Norsk: innlevering av 

digital historie 
❖ Uke 41: Høstferie 
❖ Uke 42: tirsdag: tysk/ fransk/MAF  vurdering, torsdag: temadag “Sex og samliv” 
❖ Uke 43: Torsdag: Norsk, Fredag: Naturfag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenselever: Marit, Andrea D      
 Rydding av base + amfi: Farhad, Preben, Erlend 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no  eller tlf. 416 85 444 

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


  

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen            
til de offisielle språkene i Norge i dag 

Norsk Vi bruker hele denne uken på å gjøre ferdig den digitale fortelling om Hvorfor vi har to                 
skriftspråk i Norge i dag. I tillegg ønsker vi John Kenneth velkommen som vikar i Norsk                
de neste 6 ukene :) 

Ukas mål Vær forberedt til presentasjon “Teenage boss” 
Se kriterier i oppgaven 

Matematikk     

Ukas mål Utvikle det skriftlige og muntlige engelske språket. 
Engelsk   Bli ferdig med 

Hunger Games 
-oppgaven din. 
Innleveringsfrist  
kl. 23.59 

 

Ukas mål Vær forberedt til presentasjon “Fattig og rik” 
Se kriterier i oppgaven 

Samfunn     

Ukas mål kjenner til noen typiske trekk den den katolske kirke  
KRLE   les sammendraget 

om den katolske 
kirke i Horisonter 
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Ukas mål 3d-plantegning. Ferdigstille og levèr, fint presentert. 
Jobbe videre på praktiske oppgaver. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Husk gloseprøve på tirsdag! Dere skal kunne glosene fra uke 39, 38 og 36 

- Husk headsett til hver time! 

- kunne glosene og gjøre så godt du kan på gloseprøven 

Tysk Lekse, til tirsdag:   

øve på glosene 

   

Ukas mål Undersøke geometriske egenskaper ved ulike gjenstander, beskrive dem ved å bruke 
beregninger og geometriske begreper og presentere resultatet. 

Matte fordypning Mandag uke 39 startet vi på en oppgave som skal ferdigstilles og presenteres i uka 
etter høstferien, og vi jobber videre denne uken. Din oppgave er å møte med 
oppladet chromebook, skrivesaker, linjal og skrivebok både mandag og tirsdag. I 
tillegg vil du trenge kamera (mobil funker fint). 

Ukas mål - Vite hvordan adjektiv bøyes og plasseres på fransk og kunne noen vanlige adjektiv 
- Kunne beskrive personer på fransk, både utseende og personlighet 
- Kunne snakke om familie på fransk 
- Kunne eiendomsordene 

Fransk Gjør oppg. 18, 20, 27 og 28 s. 55-57 i læreboka. Oppgavene legges også ut på                
Classrom siden en del av dere ikke har bok. 

Ukas mål 10C og 10D:  
- reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker 

og skader 
- beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i 

fremtiden.  
Trafikk    10C og 10D: de 

som ikke alt har 
presentert 
presenterer 
prosjektet sitt i dag 

Ukas mål Kunne lage og holde en crossfitøkt basert på hva dere har lært om crossfit i timene. 
Kunne samarbeide med medelever om å lage en crossfitøkt. 



  

 

Kunne oppmuntre og pushe medelever til å gjennomføre crossfitøkten gruppa deres           
har laget. 

Fysisk aktivitet De resterende gruppene som ikke ledet crossfitøkt sist uke skal gjennomføre dette 
denne uken. Ta med chromebook dersom dere trenger dette. 
 
Husk: Hele crossfitperioden vurderes med måloppnåelse ( kunnskap om CF, innsats, 
samarbeid, oppmuntre medelever). 

Ukas mål Gjøre ferdig vurdering i scratch  
Lære grunnleggende i microbit 

Programmering  

Ukas mål Kunne lage ditt eget design som skal vinyl-kuttes eller 3D-printes 
Kunst og håndverk Tones gruppe: 

Så langt det er    
teknisk mulig, gjøre   
ferdig 3d stl. fil og     
print. Evt  
ferdigstille vinyl 

   

 

KANTINEMENY 

Uke 40 

 

Mandag- Rundstykker 15,- 

Tirsdag- Pommes frites og pølse 15,- 

Onsdag- Rester 

Torsdag- Pastasalat 15,- 

Fredag- Osteskiver 10,- 

PRISLISTE  2020/2021 

 

Frukt  5,-  

Tyggi 10,- 

Go morgen bar 15,- 

Go morgen yoghurt 15,- 

Rislunsj 15,- 

Iskaffe 18,- 

Noisy 20,- 

Litago 20,- 

Iste 20,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uke 40 Uke 42 Uke 43 

8. trinn 1040 1050 1100 

9. trinn 1050 1100 1040 

10.trinn 1100 1040 1050 

 


