
  

 

Ukeplan 9D  

Uke: 14 - U2  

Månedens egenskap: Takknemlighet  

Sosialt mål: Det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer og sier det 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Mat og Helse  Musikk  Språkfag / Alf / 

Fordypning  
UTESKOLE  
 

 

Naturfag  
Vår elektriske 
verden 

2 

Naturfag  
Vår elektriske 
verden 

Samfunn  
Vi går gjennom 
prøven på 
meet. kl. 10.00 
Følg denne 
linken: 
https://meet.go
ogle.com/pqf-fq
tt-jgo 

Matte 
Areal og omkrets  

Gym  
Egentrening 

3 

Valgfag  
Programmering: 
Se info på 
classroom: 
Programmering 
9.trinn 
Kurskode: 
rtmzmkg 

Gym 
 
Egentrening 

Norsk  
Retorikk & Taler  
-Husk oppgave  

Norsk  
Retorikk & Taler  
-Husk oppgave  
Innlevering i 
dag  

4 

KRLE  
Kristne 
trossamfunn - 
Muntlig 
oppgave (Husk 
logg)  

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

 Engelsk 
SmART - Bingo  
 

 

5 
Matte  
Repetisjon kap. 
3 
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- På www.minskole.no/riska finner timeplanen for uka og mye annen informasjon om skolen. 
- Husk at de hjemme må melde fra i transponder om du er syk en dag og ikke kan gjøre 
skolearbeidet. 
 
Hjemmeundervisning 
Neste uke skal du gjøre alt skolearbeidet hjemmefra og vi håper det vil fungere bra. Det er kun 
ukens timeplan som legges ut på nett, så vil du hver dag få ulike oppgaver i fagene du har den 
dagen. Oppgavene vil bli lagt ut på classroom i det aktuelle faget, eller bli sendt på gmail. Det betyr 
at du må følge med på begge disse plassene hver dag. Alle oppgaver skal leveres inn før kl.15 hver 
dag og du vil innen neste dag kl.10 få en tilbakemelding fra læreren din i faget. Alle faglærer er 
tilgjengelig for veiledning hver dag mellom kl.10 og 12. Ikke vær redd for å spørre om hjelp! 
Se ellers info på skolens hjemmeside: Korona - informasjon fra Riska ungdomsskole til foresatte 
Lykke til med arbeidet! 
 
NB! - Endringer og tilføyelser kan kommer! 

 
Geir og Lise synes det er kjedelig å dra på hytta 

 
Ordenselever: Her må du nok gjøre jobben selv, sørg for at det ser greit ut rundt deg    
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe: munira.haji.haji.hassan@sandnes.kommune.no eller på 

97741816  
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