
 

ARBEIDSPLAN FOR 9. trinn 
UKE 5-6 

Ordenselev: 
 
UKE 5 - Stefan 
 
UKE 6 - Vilje 

INFORMASJON: 
● Norsk fagdag torsdag i uke 5 
● Engelsk fagdag torsdag uke 6 
● Tirsdag uke 6 utgår gymmen og vi skal klasse-kose oss 

 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Denne uka: 

5 

   Fagdag norsk   Praktisk prøve i 
naturfag for 
noen klasser 

Prosjekt 
spareuke: 
normaluke 

6 

Konsert 2. time 

Muntlig 
vurdering i 
spansk og 
fransk 

Klassekosing, 
mer info 
kommer 

Hjemmedag i 
mat og helse 

Fagdag engelsk  

 

Muntlig 
innlevering i 
spansk og fransk 

Prosjekt 
spareuke: 
spareuke 

7 VINTERFERIE  

8 

      

 

 
 

BEGREPER/GLOSER 

Norsk Matte Samfunnsfag KRLE 
Lånord 
Norvagisere 
Sosiolekt 
Gruppespråk 
Målmerke 
 

Algebra 
Pluss-parentes 
Minus-parentes 
Faktorisere 

Rettsstat 
Tiltalt 
Bevis 
Påtalemyndigheten 
Advokat 
Anmeldelse 
Rettssak 

Dharma 
Karma 
Samsara 
Atman 
Moksha 
Brahman 
 

 
 
 
 



Uke 
5 

Mandag: 
Norsk 
Jobb med oppgåvene 
på boblearket på 
skulen og heime. 
Hugs at dette er 
viktig øving til 
fagdagen. Skriv og 
lever arbeidet i 
Chromebook. 

 
Naturfag: 
Gjennomfør prosjekt 
spareuke.  
Jobb med eget 
arbeidshefte som nå 
ligger i Google 
Classroom. Dette 
skal fylles ut og 
leveres i uka etter 
vinterferien. - Dette 
skal du jobbe med 
daglig i de to ukene! 

Tirsdag: 
Samfunn 
Uke 5 
Gjør oppgave 1 a-f på s. 
168-169. 
Dere skal gjøre 
oppgaven alene 
hjemme, for så å 
diskutere svarene i 
grupper på skolen.  
 
. 

Onsdag: 
Norsk 
Les førebuingstekstane 
til fagdagen. Fullfør 
boblearket. 
 

Fremmed- 
språk 
Jobb med leksa i 
fagene. NB - spansk og 
fransk husk muntlig 
presentasjon og 
innlevering.  
 
 

Torsdag: 
Matte 
Campus inkrement, 
Faktor 9: 
2.1 Algebra og 2.5 
Parenteser og 
bokstavuttrykk. 
 
 
 

Fremmed- 
språk 
Jobb med leksa i 
fagene. NB - spansk og 
fransk husk muntlig 
presentasjon og 
innlevering.  

Uke 
6 

Mandag: 
Uke 6: 
Campus inkrement, 
Faktor 9: 
2.6 Likninger og 2.10 
Å sette prøve på 
likninger 
 

Naturfag: 
Gjennomfør prosjekt 
spareuke.  
Jobb med eget 
arbeidshefte som nå 
ligger i Google 
Classroom. Dette 
skal fylles ut og 
leveres i uka etter 
vinterferien.  Dette 
skal du jobbe med 
daglig i de to ukene! 
 

Tirsdag: 
Samfunn 

- BISON-overblikk, den 
tredje statsmakten - 
domstolene, s. 71-108. 
- Skriv 3 setninger om 
hva du synes virker 
mest spennende i 
kapitlet.  
 
Du kan også jobbe med 
den muntlige 
presentasjonen som 
skal være klar til uke 10. 

 
KRLE 
Lag et strukturert 
tankekart om det du til 
nå har lært om 
hinduismen. Bruk 
dokumentet i 
Classroom som 
utgangspunkt. Bla 
gjerne gjennom kap. 1 i 
Horisonter for å finne 
flere punkter.  

Onsdag: 
Engelsk 
Read the texts in 
perspectives magazine 
to prepare for your 
writing day (fagdag) in 
week 6.  
 
 

Torsdag: 
 

Fremmed- 
språk 
Jobb med leksa i 
fagene. NB - spansk og 
fransk husk 
innlevering.  



 
 

 
 
 

Fag Mål for perioden Hjemmearbeid 
Norsk 

 
Du skal kunne: 
- Skrive tekstar på 

hovudmål og sidemål. 
- Samanlikne talemål og 

skriftspråk og peike på 
kva som er likt og ulikt 

- Kjenne til dei viktigaste 
målmerka i Noreg 

- Bruke grammatiske 
omgrep for å sei noko 
om korleis eit språk er 
bygd opp 

 

Veke 5: 
Les førebuingstekstane til fagdagen. Jobb med oppgåvene på boblearket på 
skulen og heime. Hugs at dette er viktig øving til fagdagen. Skriv og lever 
arbeidet i Chromebook. 
 
 

Engelsk Du skal kunne: 
- Lese og skrive tekster 

med ulik struktur og 
sammenheng. 

- bruke et generelt 
ordforråd om ulike 
emner 

Read the texts in perspectives magazine to prepare for your writing day 
(fagdag) in week 6. See the information on Google Classroom, Engelsk 9E. 

Matte Du skal kunne: 
- Løse opp parenteser 

med de fire 
regneartene 

- Kunne faktorisere ut av 
parenteser 

- Kunne bruke likninger 
for å løse praktiske 
problemer 

Uke 5: 
Campus inkrement, Faktor 9: 
2.1 Algebra og 2.5 Parenteser og bokstavuttrykk. 
 
Uke 6: 
Campus inkrement, Faktor 9: 
2.6 Likninger og 2.10 Å sette prøve på likninger 
 

Samfunn Du skal kunne: 
- Forklare hva som 

menes med begrepet 
rettsstat. 

- Kunne gi eksempler på 
hvordan et lovbrudd 
blir behandlet. 

- Kunne drøfte mulige 
årsaker til kriminalitet. 

- Kunne diskutere 
følger av kriminalitet. 

Uke 5 
Gjør oppgave 1 a-f på s. 168-169. 
Dere skal gjøre oppgaven alene hjemme, for så å diskutere svarene i 
grupper på skolen.  
 
Uke 6 
- BISON-overblikk, den tredje statsmakten - domstolene, s. 71-108. 
- Skriv 3 setninger om hva du synes virker mest spennende i kapitlet.  
 
Du kan også jobbe med den muntlige presentasjonen som skal være klar til 
uke 10. 

Naturfag 
 

Du skal kunne 
- Komme med forslag til 

mulige energi- 
økonomiseringstiltak 
hjemme 

Gjennomfør prosjekt spareuke.  
Jobb med eget arbeidshefte som nå ligger i Google Classroom. Dette skal 
fylles ut og leveres i uka etter vinterferien. 
 
 



KRLE 
 

Du skal kunne: 
- Kunne forklare hva det 

vil si å være hindu 
 

Lag et strukturert tankekart om det du til nå har lært om hinduismen. Bruk 
dokumentet i Classroom som utgangspunkt. Bla gjerne gjennom kap. 1 i 
Horisonter for å finne flere punkter.  

Spansk 
 

Se It’s Learning for oppgave 
og vurderingskriterier. 

Jobb med muntlig vurdering. Se It’s Learning for oppgave og 
vurderingskriterier. 

Tysk 
 

Du skal kunne: 
- Kjøpe mat 
- Lage komplekse 

setninger på tysk 

Uke 5: 
Vi jobber med tekst 5A (å kjøpe mat). Lekse: Lær glosene og gjør 
«Partnerarbeit» s. 103 alene. 
  
Uke 6: 
Vi begynner å lære om leddsetninger. Lekse blir delt ut i timene. 
 

Fransk 
 

Se eget informasjonsark om 
muntlig vurdering som er 
delt ut i timen, og som 
ligger på It’s Learning. 

I denne perioden jobber vi med muntlig vurdering i fransk. 
  
Lekse i denne perioden er derfor å jobbe med oppgaven til muntlig 
vurdering. Informasjon om oppgaven og vurderingskriterier deles ut i timen, 
og ligger også på it’s Learning. 

Engelsk 
fordypning 

 Oppgave og kriterier ligger i Classroom. 

 

 


