
  

 

 

Ukeplan 10A  

Uke 4 (U1) 

Fag/tema: 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag 

Språk/tilvalg 

Engelsk 

Media and its 
power 

Norsk 

Novelle 

Naturfag 

Alkoholer 
Uteskole! :-) 

Tur fra skolen, 

via øvre Hetland, 

Lundekvam, 

Måketjern til 

Maudlandsgården 

 

KRLE 
Samfunnsfag 

Terror i verden 

Matematikk 

Algebra og 

likninger 

Engelsk 

Media and its 
power 

Norsk 

Novelle 

Matematikk 

Likningsett og 

likninger 

Språk/tilvalg 
Kunst og 

håndverk 

Valgfag 

Gym 

Styrketrening 

 
Kunst og 

håndverk 

Valgfag       

 

Beskjeder 

 

- Husk du finner lekseplanen på 

www.minskole.no/riska  

- NB! Husk at Chromebooken skal være 

med på skolen hver dag, ferdig 

oppladet. 

- rydding av base/amfi. 

- Husk å ta med vannflaske. 

Prøver og annet kjekt som skjer framover 

Ordenselever:  

Sosialt mål:  

Kontakt meg om dere lurer på noe: 

magnus.holand@sandnes.kommune.no  
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 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Å kunne skrive en novelle eller -analyse.  
Norsk Se over tilbakemeldingen du har fått av meg på teksten din. Rett opp og gjør 

ferdig i løpet av uka. Lever på nytt samme sted. Denne vil bli vurdert.  

Ukas mål Kunne regne med bokstaver 
Kunne løse likninger 
Kunne løse likningesett på ulike måter og finne de to ukjente 

Matematikk fredag 
Gjør leksearket for uke 4 som ligger i classroom.  
Skriv oversiktlig og med utregning i lekseboken din. Spør om hjelp tidlig i uken eller               
bruk leksehjelp tirsdag. Vi vil hjelpe deg om du trenger hjelp :-) 

Ukas mål To be able to present and follow in depth about the topic Media and its 
Powers.  

Engelsk Work on your presentation.  

Ukas mål kunne beskrive alkoholer 
kjenne til alkoholer og oppbygging til alkoholer 

Naturfag   Fokusspørsmål 
s.158 

 

Ukas mål Å kunne forklare i dybden ut i fra en selvvalgt problemstilling rundt temaet 
Terror i verden.  

Samfunn Jobb med presentasjonen.  

Ukas mål Å kunne vise til og sammenligne verdensreligionene og livssynshumanismen.  
KRLE Fortsett med å fylle ut skjema til og jobbe med Verdensreligionene og 

livssynshumanismen.  

Ukas mål Kunne bruke egen kropp til å trene styrke 
Kroppsøving Husk gymtøy og 

drikkeflaske:) 
   

Ukas mål Kunne kle seg godt etter været for årstiden 

Kunne gjennomfør og gå en lang tur i forskjellig terreng 

Kunne samarbeide om praktiske oppgaver 

Vite hva og hvordan hydrokarboner er bygd opp 

Uteskole Vi skal på langtur fra skolen til øvre Hetland, via Lundekvam og Måketjern til              
Maudlandsgården. Ta med god matpakke og kle deg godt etter vær og vind. Viktig              
med gode sko!! Vi tenner bål, så ta gjerne med grillmat/osteskiver i folie :-) 
Det blir et naturfagsopplegg i forhold til organisk kjemi og hydrokarboner.  

 

 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  

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEopTFycjOAhVDhSwKHet-ASoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Flivihus.blogspot.com%2F2014%2F03%2Fny-toalettmappe-med-gratis-oppskrift.html&bvm=bv.129759880,d.bGg&psig=AFQjCNGekoihs0OVcZR1QJHH_Thd0HW8yA&ust=1471527562416809


  

 
Arbeidslivsfag     

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  
Teknologi i praksis     

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.  

   

Ukas mål  
Programmering     

 

Rekkefølge i fremføringer, uke 5. 

 

KANTINEMENY 
Uke 4 

 
Mandag- Frokostbrød 20,- 
Tirsdag- Pastasalat 15,- 

Onsdag- Rester 
Torsdag- Rundstykker 15,- 

Fredag- Osteskiver 10,- 
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PRISLISTE  2019/2020 
 

Frukt  5,-  
Tyggi 10,- 

Go morgen bar 15,- 
Go morgen yoghurt 15,- 

Rislunsj 15,- 
Iskaffe 18,- 
Noisy 20,- 
Litago 20,- 

Iste 20,- 
 

4 
 

20. 
Besøk 
utdanningsmesse 
16 elever  

21. 22. 
Prøve i fordypning i 
matte 

23. 24. 
 Innlevering norsk 
noveller 10AB 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 

27. 
Fransk og tysk 
muntlig prøve 
 
NRK klassequiz 
morgenen! 
 

28. 
Presentasjon 
samfunn 10AB 

29. 
Fransk og tysk 
muntlig prøve 

30. 
Fremføring engelsk 
10ABC, 
Media/expressions 

31 
Fremføring engelsk 
10ABC, 
Media/expressions. 
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3. 
Fremføring engelsk 
10ABC, 
Media/expressions 

4.  
Innlevering nynorsk 
CV/søknad 10ABC 

5. 
Prøvemuntlig 
-opplysning- 

6. 
Prøvemuntlig 
-forb.dag- 

7. 
Prøvemuntlig 
-eksamensdag- 
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10. 11. 
DKS 
 

12. 13. 
 

14. 

8 
 
 
 
 

17. 18. 19. 20. 
Prøve i KRLE 10ABC 

21. 

9 
 
 

 
Vinterferie 
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