
  

 

Ukeplan 9D  

Uke: 5 (U2) 

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 
Teori i 
klasseromme
t  

Musikk  Språkfag / Alf / 
Fordypning  

UTESKOLE  
 
Første del av 
dagen skal vi 
være inne å 
planlegge en 
3-retters 
middag dere 
skal lage ute 
neste uke.. 
Etter lunsj går 
vi en fjelltur.  

Naturfag  
Elektrisitet 

2 
Naturfag  
Elektrisitet 

Samfunn 
Historie 

Matte 
Måling 

Gym  
Koordinasjon 

3 

Valgfag  Gym 
Koordinasjon 

Norsk  
Novelle forts.  

Norsk  
Hyllebok + Logg  
(“Ikke spør om 
det”)  

4 
KRLE  
Liv og død  

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Engelsk 
Reading Holes - 
Louis Sachar  

5 
Matte  
Måling 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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!  
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Prøver og annet kjekt som skjer:  

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

● Uke 8: Mandag - Praktisk prøve Mat og Helse  

● Uke 9: Vinterferie!!  

● Uke 10:  Praktisk prøve i naturfag elektrisitet 

● Uke 11: Utveksling Valencia (noen elever) + Praktisk prøve mat og helse (noen elever) 

NB! - Endringer og tilføyelser kan komme  

Ordenselever: Torkild & Ingvald 

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 vite hva som kjennetegner en novelle  
Kunne vite hvilke type sjanger en novelle er  
Kunne vite hvordan en noveller er bygd opp  

Norsk Les novellen “sekunder for sent” på classroom som. Noter ned noen av de             
elementene som du kjenner igjen og som identifiserer ei novelle. Vi tar en felles              
gjennomgang og har også leksesjekk i timen på fredag. 

Ukas mål Å se sammenhenger mellom ulike måleenheter og hvorfor formlene er slik de er 
Matematikk   Nivå 1: Oppg. 3.25, 3.38 (velg fire 

deloppgaver), 3.45 (velg fire deloppgaver) 

og 3.47.  

Nivå 2: Oppg. 3.25, 3.38, 3.45 og 3.47  

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. Remember that the questions are to be handed             
inn.  

Ukas mål Forklare hva elektrisk strøm, spenning og resistans er, og kjenne måleenhetene for            
dem.  

Naturfag    Fokus spm side   
110.  

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

Samfunn Gjør ferdig din del av presentasjonen. Den skal leveres inn innen fredag  

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

KRLE Gruppeoppgave om liv og død skal fullføres og levers i løpet av fredagen. Dere må selv                
sørge for å bruke tid på å fullføre den forutenom timen vi bruker.  

Ukas mål Trene på forlengs og baklengs rulle. Stå på hender og slå hjul. 
Alltid gjøre sitt beste. Kunne samarbeide.  

Kroppsøving Husk gymtøy   Husk gymtøy.  

Ukas mål Vite hvordan norsk mattradisjoner har utviklet seg gjennom tidene. 
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Kunne fortelle om ulike konserveringsmetoder. 

Mat og Helse 
 
 
 

Til fredag: Les om konserveringsmetoder 104-105. Snakk med besteforeldre eller finn  
informasjon på internett om hvordan de oppbevarte og tok vare på maten før             
kjøleskap og fryser ble vanlig. Lever leksen inn på classrom i mappen “Innlevering             
lekser” 

Ukas mål Alltid gjøre sitt beste. Holde arbeidsplassen ryddig. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● kunne bruke subjunksjonene weil, dass, wenn 

● kunne noe om severdighetene i Berlin og “Die Mauer” 
På onsdag går vi gjennom oppgaven som er den muntlige vurderingen deres.  

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 enhetskursen. 

Matte fordypning Tirsdag gjør vi ferdig “Reiseoppgaven” og 
på onsdag ulike regneoppgaver knyttet til 
valuta. Husk å ha med deg skrivebok, 
skrivesaker og oppladet chromebook.  

Ukas mål Reflektere over hvordan du kan forbedre deg i sal og scene. 

Sal og Scene      

Ukas mål Mennesket i trafikken.  
Bli bevisst på kjøreprosessen. 

Trafikk     

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Fysisk aktivitet Husk gymtøy på mandag! 

Ukas mål Kunne programmere og bruke MicroBit. 
Programmering     

Ukas mål 

 

Sjangeroppgaven.  
● bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt           

musikk 
● Diskutere særtrekk ved ulike musikksjangere 

 

Musikk     

Ukas mål Vurdere og velge matvarer økonomisk når en planlegger måltid. 
Skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer og matlagingsmetoder. 

Uteskole  

 
KANTINEMENY 
Uke 5 
 
Mandag- Frokostbrød 20,- 
Tirsdag- Pølse i brød 15,- 
Onsdag- Rester 
Torsdag- Sandwich 15,- 
Fredag- Tacobaguetter 20,- 
 
 
 

 
PRISLISTE  2019/2020 
 
Frukt  5,-  
Tyggi 10,- 
Go morgen bar 15,- 
Go morgen yoghurt 15,- 
Rislunsj 15,- 
Iskaffe 18,- 
Noisy 20,- 
Litago 20,- 
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Iste 20,- 
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