
  

 

Ukeplan 9D  

Uke: 4 (U1) 

Månedens egenskap: Kreativitet  

Sosialt mål: Det er når vi tenker nytt og finner nye og gode løsninger  

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Mat og Helse 
 1.Nakenkake 
m/ vaniljekrem 
s.153 
2.Kjøttkaker i 
brun saus s.53 
3. Erterstuing 
og koke poteter 
s.54 og 55 
4. 4’er arbeid 

Musikk  Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Matte  
Måleenheter 

Samfunn  
Fra union til 
selvstendig 
nasjon (ukenytt) 

2 

Samfunn 
Repetisjon 
forbruker 
samfunnet/Fra 
union til 
selvstendig 
nasjon 

Matte 
Måleenheter 

Norsk / DKS kl. 
11:00  
“Arrfjes”  

KRLE 
Liv og død 

3 
Valgfag  Gym 

Turn 
Norsk  
Forberedelse til 
DKS på 
torsdag/Lesing  
 

Engelsk  
Reading Holes - 
Louis Sachar  

Norsk  
Hyllebok + logg  

4 
Matte  
Måleenheter 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

KRLE  
Liv og død  

Engelsk 
Reading Holes - 
Louis Sachar  

5 
Norsk  
Forberedelse til 
DKS på torsdag 

  

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

● Husk å ha med chromebook ferdig oppladet på skolen hver dag.  

● Ukeplan + lekseplan finner du på www.minskole.no/riska  

● Leksehjelp hver tirsdag 14:00 - 15:00  

● Fredager er det quiz i kantinen (10:55) - HEIA 9D!  

Prøver og annet kjekt som skjer:  

● Uke 4:  Fredag:  DKS “Arrfjes”- Fredag: Innebandyturnering (noen elever)  

● Uke 6: Fransk & Tysk prøve - Tirsdag/Onsdag  

● Uke 8: Mandag - Praktisk prøve Mat og Helse  

● Uke 9: Vinterferie!!  

NB! - Endringer og tilføyelser kan komme  

Ordenselever: Sofie I & Julie  

 

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

97741816  

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne lese selvstendig fra selvvalgt bok 
Kunne skrive i logg mens en leser  
Forberedelse til DKS - Arrfjes  

Norsk   Ingen lekser!  

Ukas mål Kunne gjøre om mellom de ulike måleenhetene 
Matematikk    Gjør oppg. 3.28  

på s. 129, 3.31 s.     
131 og 3.41 s. 136 

Ukas mål Reading and understanding Holes - Louis Sachar  
Answering questions regarding the book whilst reading  

Engelsk Read at least 15 minutes in your book. Make sure that you work on the questions                
regarding the book whilst reading.  

Ukas mål Vite hvordan Norge ble en selvstendig nasjon 
Kunne forklare begreper som urbanisering, nasjonalromantikk, ideologi, nasjonalisme, 
sosialisme, imperialisme 

Samfunn Følg med på nyhetene. Vær klar til å fortelle din nyhet på fredag. 

Ukas mål Kunne lære om menneskets forhold til liv og død  
Lære om ulike trossamfunn og deres oppfatning om liv og død  

KRLE Gjør deg kjent med kapittelet vi skal arbeide med nå fremover. Kapittel 5 i læreboken               
horisonter 9. Bla i sidene og studer bildene.  

Ukas mål Delta i turnaktiviteter. 
Trene på forlengs rulle, baklengs rulle, hjul, stå på hodet og stå på hender.  

Kroppsøving     

Ukas mål Kunne fortelle om ulike kjøkkenredskaper, tilberedningsmetoder og matvaner 
opp gjennom tidene og kunne forklare hvordan disse, og kostholdet, har endre 
seg og påvirket folk. 
Vite hvordan norsk mattradisjoner har utviklet seg gjennom tidene. 
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Kunne fortelle om ulike konserveringsmetoder 
Å kunne lage brun saus fra bunnen av 

Mat og Helse Lekse til fredag:  
Lekse: Les s. 100-106 (minus s. 104-105). Lag en tidslinje om ulike kjøkkenredskaper 

og tilberedningsmetoder. Velg om du vil lage den på ark og ta bilde som du legger inn 

på CB eller om du lager den direkte på CB. Bruk tidslinjen på s. 102-103 som 

utgangspunkt. Skriv noen setninger om hvert bilde. 

Fordypningsstoff:  

Les Mat i Norge s. 113-117 i Matlyst. 

Ukas mål Holde orden  på arbeidsplassen. 
Alltid  gjøre sitt beste 

Arbeidslivsfag Vi fortsetter med  styltene og strikkingen.  

Ukas mål Vi starter med nytt kapitel “Die deutsche Hauptstadt” som handler om byen Berlin. 

- kunne bruke preposisjoner som styrer akkusativ 

- kunne bestille en reise ved bruk av tysk språk 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål - Du kan regne ut hva utenlandsk valuta koster i norske kroner. 
- Du kan regne ut hva norske kroner koster i utenlandsk valuta- 
- Du kan regne ut enhetskrusen 

Matte fordypning Vi fortsetter å jobbe med valuta og ser på 
ulike oppgaver knyttet til dette. Husk å ha 
med deg skrivebok, skrivesaker og 
oppladet chromebook.  

Ukas mål  
Valgfag/Fysisk  Alle (hele klassen)   

må ha med seg    
gymtøy.  

  

Ukas mål Synnøve sine:  Diskutere særtrekk ved ulike musikksjangere 
● Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike 

sjangere 
Musikk     

 
KANTINEMENY 
Uke 4 
Mandag- Frokostbrød 20,- 
Tirsdag- Pastasalat 15,- 
Onsdag- Rester 
Torsdag- Rundstykker 15,- 
Fredag- Osteskiver 10,- 
 
 
 
 
 
 
 

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,- 
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