
  

 

Ukeplan 9D  

Uke: 22(U1)  

Månedens egenskap: Tålmodighet  

Sosialt mål: Det trenger vi når vi må vente på noe  

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Mat og Helse  
Lage 
løvetannkjeks, se 
selve oppgaven i 
classroom 

 

Musikk  
Møt på 

fotballbanen- stå 
klassevis og hold 
1 meter avstand. 

Gjelder alle 
gruppene 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Matte  
Overflateareal 

Samfunn  
Andre 
verdenskrig 

2 

Samfunn  
Andre 
verdenskrig 

Matte 
Tangenter 

Norsk  
22.Juli/ Tema: 
Frihet (Skriving)  

KRLE 
Menneskerettigh
eter, fredsarbeid, 
demokrati  

 

3 
Valgfag  
Programmering: 
Python og datarom 

Gym 
Aktiviteter ute.  

Norsk  
Tema: Frihet 
(Forberedelse)  

Engelsk 
Vocabulary work  

Norsk  
Hyllebok + logg  

 

4 

Matte  
Tangenter 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

 KRLE  
Menneskerettig
heter, 
fredsarbeid, 
demokrati  

Engelsk 
Vocabulary work  

 

5 
Norsk  
Tema: Frihet 
(Forberedelse)  
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● Ukeplan + lekseplan finner du på www.minskole.no/riska  

● Husk å ha med chromebook ferdig oppladet på skolen hver dag (INGEN utlån)  

● Ha med all nødvendig skoleutstyr på skolen, bøker etc. (INGEN utlån)  

● Kom på skolen nærmest mulig klokken 08.15 

● Bruk inngang ved Amfi (mot brakke) når du kommer  

● Gå direkte til klasserommet når du kommer  

● Husk å ha med mat og drikke (Kantinen og vannautomat er stengt)  

 

Prøver og annet kjekt som skjer:  

● Uke 22: Fredag - Norsk fagmtale (Frihet)  

● Uke 23: Fredag - Norsk innlevering fagdagsoppgaver  

● Uke 25: Fredag 19.06 - Siste skoledag før sommerferie! !! 

NB! - Endringer og tilføyelser kan komme  

 

 

 

 

 

 

  

              Oddvar liker godt å feire sittende mai 

Ordenselever: Jeanette og Sondre  

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: munira.haji.haji.hassan@sandnes.kommune.no eller på 

97741816  
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Forbered deg til fagsamtale (onsdag og fredag):  
- Les tekstene “Jag ljuger bara på fredagar” og “Forventningar” i forberedelseshefte  
- Skriv stikkord/lag tankekart til tekstene  
- Svar på spørsmålene du har fått utdelt 
- Se på innhold (hva handler tekstene om), form (hvilken sjanger er det, hvilke             

virkemidler blir brukt) og tolkning (på hvilke måter kan du koble tekstene sammen             
med tema frihet) 

Norsk Kunne og forstå Tales setning. 
Vite hva en tangent, korde og sekant er. 
Kunne navn på tredimensjonale geometriske figurer 

Ukas mål Kunne forstå og kunne bruke tangenter 
Matematikk   Gjør to valgfrie oppgaver om tangenter (s.       

212-215) og to valgfrie oppgaver om      
overflateareal (s. 219-212) 

Ukas mål Learning new vocabulary within a specific topic 
Being able to use the words you have learned in a sentence  

Engelsk     

Ukas mål Vite hvem som var allierte. 
Vite hvordan Hitler førte krigen og vite hva den endelige løsningen var 
Vite hva som er årsaker og konsekvenser for 2. verdenskrig 

Samfunn Hold deg oppdatert på nyheter i Norge og resten av verden 

Ukas mål Kunne om kampen for menneskers rettigheter  
Kunne vite hvorfor demokrati er viktig  
Lære om hvordan menneske rkan håndtere konflikter på en fredelig måte  

KRLE     

Ukas mål Delta, gjøre sitt beste til enhver tid.  
Kroppsøving     

Ukas mål Kunne lage mat og spise lavt i næringskjeden, bærekraftig matforbruk 

Kunne lage trygg mat 

Mat og Helse Leksefri :)  

Ukas mål Utføre arbeidsoppdrag på best mulig måte.  
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Du kan bruke geogebra til å tegne og konstruerer ulike geometriske figurer. 
Matte fordypning Husk å ta med deg alt utstyret inn til fordypningstimen. Du MÅ 

ha passer hver time i tillegg til skrivebok, skrivesaker og 
chromebook. 

 

Ukas mål Bli god på å snakke i fortid. 
Fransk Gjør ferdig oppgave om passé composé 

på Classroom og lever den der. 
  

Ukas mål Vise fram prosjektet du har jobbet med 
Sal og Scene      

Ukas mål Vurdere fart, krefter, risiko, i forskjellige trafikksituasjoner og drøfte resultatene.  
Trafikk     

Ukas mål 9AC: Tørre å bade på Neset :-)  
 
9B og 9D: 
Kunne planlegge, gjennomføre og evaluere en egentreningsperiode. 
Kunne sette seg et konkret mål og jobbe for å nå dette. 

Fysisk aktivitet 9AC: Husk badetøy på mandag! (FRIVILLIG!) 
 
9B og 9D: 
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Vi fortsetter med egentreningsperioden. Dere sendes hjem til lunsj kl 10:45 for å 
gjennomføre egentreningen etterfulgt av en dusj, for så å komme tilbake igjen til 
skolen til 12:30 (4.time). Husk å fylle inn i loggen på classroom! 
NB! Treningsøkten dokumenteres med et bilde! 

Ukas mål Musikk skal glede 
Musikk Møt på fotballbanen- stå klassevis og 

hold 1 meter avstand. Gjelder alle 
gruppene 

  

 

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


