
 

 

UKEPLAN 9A  

Uke 25 - U4 
Ukas egenskap: Ansvarsbevissthet 
 

Sosialt mål:  
Du tar ansvar for det du gjør både i forhold til smittevernsreglene og andre ting, og passer på 
det du har og det som er rundt deg.  
 

Timeplan:  
 Mandag 15/6 Tirsdag 16/6 Onsdag 17/6 Torsdag 18/6 Fredag 19/6 

1.t 
NORSK 
Film 

MATTE 
Sirkelgeometri 

TILVALG 
Tysk - Nicos Weg 
fransk,matte,ALF 

SAMFUNNSFAG 
Film: 
“Schindlers liste” 
PS! Litt snacks er lov 
 
Pizza og brus 
kl.11.30 
 

AVSLUTNING  
Div og dav + utdeling 
av karakterer 
(vi slutter kl.10.45) 

2.t 
SAMFUNNSFAG 
Fagsamtale 

GYM 
Ballspill v/skatebanen 
(møt ferdig kledd 09.40) 

BOKINNLEVERING 
Husk ALLE bøkene 
dine! 

3.t 

VALGFAG 
(noen fagsamtaler) 
FAOH: Ballspill 
v/skatebanen (møt 
ferdig kledd kl.11.30) 

UTDANNINGSVALG 
Programfag på vgs 
 

 

MUSIKK 
 

SOMMERFERIE 
 

 
4.t 

SAMFUNNSFAG 
Fagsamtale 

 

5.t 
MAT OG HELSE 
Hjemmeskole: 
Vasking på kjøkken  

 

Beskjeder: 
 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
 

- Retningslinjer du må følge; 
➢ chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen - INGEN utlån eller lading på skolen. 
➢ du må ha med alt av bøker, skrivesaker etc.  INGEN utlån hverken fra skolen eller medelever. 
➢ kom på skolen nærmest mulig kl.08.15, møt ved riktig inngang. 
➢ ha med mat og drikke, både kantinen og vannautomaten er stengt. 
➢ friminuttene blir ute så husk klær etter været og opphold deg på klassen sitt område. 

 

UTDANNINGSVALG (UTV) 
Tirsdag skal vi ha to timer UTV med fokus på de ulike programfagene på videregående. Pga den 
spesielle situasjonen denne våren har dere ikke fått det opprinnelige tilbudet, og vi velger derfor å 
bruke litt ekstra tid på å se mere på programfagene du kan velge på videregående. Minner om 
nettsidene hvor du finner mye informasjon: www.vilbli.no og www.utdanning.no  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Magnus hadde fått streng beskjed fra legen om å holde sei i form 
 

Ordenselever: Tiana, Melina og Christine 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.kjebekk@sandnes.kommune.no 

http://www.minskole.no/riska
http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
mailto:anne.kjebekk@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Du vet hva diameter, radius, tangent, korde og sekant er. 
Du kan bruke sirkelens egenskaper til konstruering. 

Matematikk Vi avslutter 9.trinn-matteåret og koser oss med litt konstruksjon. Sørg for at du har passer som virker, 
gradskive og linjal med deg (Kathe selger om du mangler noe). 

Ukas mål Tenke gjennom hva du har lært i norskfaget i år. 
Finne en bok du vil lese i sommer. 

Norsk Se gjennom Classroom og skaff deg en oversikt over hva du har lært i år. Les gjerne gjennom 
tilbakemeldingene på ulike vurderinger og lag en oversikt over hva du vil jobbe mer med og forbedre 
neste år. Dette er lekse, og er noe du må gjøre hjemme. 
Til slutt vil jeg gi en “lekse”: Finn en bok du ønsker å lese, og les i sommerferien. Vi har snakket mye 
om hvor viktig det er å lese, og jeg vil oppmuntre dere til å fortsette å lese i sommer. Hvor mange 
bøker klarer du å lese?  

Ukas mål Du er godt forberedt og gjør ditt aller beste på mandagens fagsamtale. 
Samfunnsfag Mandag gjennomføres skoleårets siste vurdering og regner med du gjør ditt aller 

beste. Målarket ligger på classroom, bruk det så du vet hva du vurderes etter. Ellers 
anbefales læreboka, presentasjonen som ligger på classroom og alt det du har 
skrevet selv til emnet. 

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill 
Kroppsøving Husk ute-gymtøy! 

 
   

Ukas mål Kunne vaske grundig på kjøkkenet. 
Mat og helse Oppdrag kommer på classroom.  

 

Ukas mål Du bruker mattekunnskapene dine i ulike oppgavetyper. 
Matte 
fordypning 

Kun matte fordypning på onsdag pga UTV. Husk 
skrivebok, skrivesaker, passer, linjal og oppladet 
chromebook. 

  

Ukas mål Gjøre ferdig arbeidsoppdrag.  
Arbeidlivsfag  

 
  

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Fysisk aktivitet 
og helse 

Husk ute-gymtøy på mandag! 

Ukas mål Kunne utføre HLR. 
Trafikk  

 

Ukas mål Kunne implementere lærdom fra sal og scene til livet. 
Sal og scene  

 
 

Da vil jeg få takk for et flott år sammen med dere i 9A! Dere er fortsatt 
en superduper gjeng, og er så glad for at hver og en av dere hører til her :) 

Nyt en god, lang og forhåpentligvis varm sommerferie og møt opp frisk og 
opplagt mandag 17. august til vanlig tid.  

  Anne  

 


