
  

 

Ukeplan 9A  

Uke 35 U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Prosentregning i 

regneark 

Matte 
Prosentregning i 

regneark 
 

Timen livet Matte 
Forberedelse til 
nasjonale prøve 

 

Norsk 
Si sin mening? 

Debatt og 
argumentasjon 

2 
Tilvalgsfag Naturfag 

Kjemi 
 

Naturfag 
Kjemi 

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

3 

Klassens time 
Velge elevråds- 
representanter 

 
 

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

Tilvalgsfag          M&H 
1 & 2 Lapskaus 
3 & 4 smoothie 

Engelsk 
Writing an 

article: 
Supporting 
ideas and 
clincher 

4 

Norsk 
Si sin mening? 

Debatt og 
argumentasjon 

Valgfag  Gym 
Leker og stafetter 

ute 

5 
Krle 

Hinduisme 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

helga.nes.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Vite hva som kjennetegner en debatt, kunne forskjell på påstand, argument og            
motargument og øve på å debattere og argumentere 

Norsk     

Ukas mål Kunne regne prosentregning i regneark 
Matematikk Ukeslekse til fredag: 

Gjør lekseark for uke 35 i den lille grønne skriveboka. Du finner oppgavene på              
classroom Velg nivå og husk marg, ukenummer og nivå. og vis all utregning. 

Ukas mål Know how to write a good paragraph 

Engelsk    Look up an English    
written news  
article online (e.g.   
from BBC / CNN /     
CBC)- try to spot    
the paragraphs.  
Bring the article to    
class (e.g. link in a     
doc.) to discuss this    
further.  
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Ukas mål Vite  hvordan atomer og molekyler er bygget opp. 
Lære om det  periodiske system. 

Naturfag     

Ukas mål Lære om ulike typer kriminalitet 
Samfunn Finn en nyhet som    

handler om  
kriminalitet og lag   
en liten  
presentasjon. 

   

Ukas mål Lære om hva det vil si å være hindu 
Lære om viktige hendelser i hinduismens historie 

KRLE     

Ukas mål Trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter 
Kroppsøving    Husk utegymtøy 

Ukas mål - Å kunne bruke ulike kutteteknikker 
- Å kunne lage helsemessig mat ut fra helsedirektoratet sine kostholdråd og 
begrunne disse 
-Å kunne lage trygg mat 
- Kunne bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer 

Mat og helse Husk forkle, innesko, chromebook og bøker.  
Les gjennom de ulike arkene om hygiene og regler på kjøkkenet som ligger på              
classroom.  

- ha gjerne med egne bær ( plukket ute)  

- Har du grønnsakshage, ta gjerne med noen råvarer  

Ukas mål Kunne vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og og          
arbeidsoppdragets resultat.  

Arbeidslivsfag Ta på utetøy. Vi    
skal luke og klippe    
hekk. Ta på gode    
arbeidshansker 
dersom du har det    
hjemme.  

   

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne forstå en film som baserer seg på det vi lærte på 8.trinn 

Tysk    se lekseark på 

classrom 

Ukas mål Du bruker ulike strategier for å løse problemløsningsoppgaver. 
Du bruke regneark til å løse ulike oppgaver. 
Du repeterer regning med prosent, brøk og desimaltall. 

Matte fordypning Denne uka deles gruppa i to og du får en time hvor du jobber med ulike oppgavetyper 
på regneark, og en time med problemløsningsoppgaver og litt repetisjon. 

Ukas mål Kunne noen vanlige ord og uttrykk (se s. 9 i læreboka), tall, dager, måneder, årstider,               
land, språk, vær og fritidsaktiviteter, i tillegg til personlige pronomen og ER-verb 

Fransk  Jobb med  
repetisjonskapitlet 
i læreboka. Øv på    
bøying av ER-verb. 

  

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og 
skader. 
beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i 
fremtiden 
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Trafikk     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet Kurskode classroom: 3fbvt6t 

 
Husk utegymtøy tirsdag! Vi er ute (med unntak av svært dårlig vær). 

Ukas mål Kunne programmere med blockprogrammering i Scratch 
Programmering     

Ukas mål Kunne bruke stillbilder til å formidle en historie 
Produksjon for 
scene 
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