
  

 

Ukeplan 9A  

Uke 37 U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Matte 

Prosentregning i 
regneark 

Matte 
Funksjoner 

 

Timen livet  
Uteskole 

 
Gateorientering 
møt på skolen 

 

 

Norsk 
Leserinnlegg 

2 
Tilvalgsfag Naturfag 

Lab 
 

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

3 
Engelsk 

Writing an 
article 

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

Tilvalgsfag Engelsk 
Writing an 

article 

4 
Norsk 

Leserinnlegg 
Valgfag  Gym 

Stemmenrundt 

5 
Krle 

Hinduismen 
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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 et leserinnlegg er og hvordan det er strukturert 
- Kunne kjenne igjen ulike argumenter i et leserinnlegg 

Norsk     

Ukas mål Kunne regne prosent i regneark 

Kunne illustrere praktiske funksjoner i et koordinatsystem 

Matematikk Ukelekse til fredag: 
Gjør lekseark for uke 37 i regneark og lever på classroom. 

Ukas mål Know how to write a good introduction 
Engelsk Continue writing your introduction 

Ukas mål Kunne forklare hva som skiller en ionebinding og en elektronparbinding. 
Naturfag Tegn skallmodell  

av tre valgfrie   
grunnstoff 

   

Ukas mål Lære om hvordan rettssystemet fungerer og hvilke følger kriminalitet kan få for            
lovbrytere og samfunnet. 

Samfunn Ukelekse til fredag 

Finn en nyhet som handler om kriminalitet eller straff og lag en liten presentasjon. 

Ukas mål Se oppgaven i classroom 
KRLE Ukelekse til mandag uke 38 

 
Jobbe med boka de om hinduismen. Sjekk oppgaven med vurderingskriterier, som vi            
sammen skal lage mandag denne uka, for hva du bør ha med. 

Ukas mål Kunne utfordre seg selv og teste egne  grenser innenfor utholdenhetstrening. 
Være fokusert og jobbe målrette mot aktiviteten i timen.  

Kroppsøving    Husk gymtøy og   
gode løpesko 
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Ukas mål Kunne planlegge yrkesrettet arbeidsoppdrag. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne snakke om sitt eget og andres liv 

Tysk Lekse: se lekseark på classrom 

Ukas mål Kunne lage verditabell og tegne tilhørende graf ut fra praktiske sammenhenger 
Kunne lage funksjonsuttrykk 

Matte fordypning Sørg for at du har med deg skrivebok, skrivesaker og oppladet chromebook. 

Ukas mål - Kunne navn på frukt og farger 
- Kunne de viktigste reglene for bøying av adjektiv 
- Kunne spørre hvor mye noe koster og forstå svaret 

Fransk  - Øv på gloser    
knyttet til frukt og    
farger på Quizlet.  
- Hvis du er usikker     
på bøying av   
ER-verb, être og   
avoir i presens   
(nåtid), bør du øve    
på dette. Du kan    
f.eks. gjøre  
oppgaver på Lokus   
, under “Verb”   
(https://www.lokus
.no/open/salut8/Gr
ammatikk). 

  

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Øke kunnskapen om hva crossfit er og lære seg begrepene EMOM, AMRAP og RFT. 
Kunne gjennomføre en crossfitøkt uten unødvendige pauser. 
Kunne motivere medelever underveis i crossfitøkten. 

Fysisk aktivitet Crossfit inne i Riskahallen. 
Lekse til fredag:  

1. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=tzD9BkXGJ1M 
2. Bruk google til å finne ut/repetere hva EMOM, AMRAP og RFT betyr. (Tips: 

google “crossfit AMRAP”, “crossfit EMOM” og “crossfit RFT”) 

Ukas mål Kunne programmering Sphero - programmerbare kuler - med blockprogrammering 
Programmering 

 

    

Ukas mål Sigurd sine: Lære seg akkorder og rytmer som trengs for å spille sangen dere har valgt 
Musikk     
Ukas mål Kunne orientere seg etter kart og kompass 
Uteskole Vi skal ha gateorientering. Husk gode klær etter været og en sunn nistepakke. Møt på               

skolen 
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Prøve- og aktivitetsplan september 9A 
 
37 7. 8. 9. 10. 11. 

 

38 14. 
 

15. 
 

16. 
Nasjonal prøve i 
lesing 
1+2 t.  (90min) 

17. 18. 

39 21. 22. 23. 
Tysk/Fransk 
prøve 

24  
Naturfag 9A - 
rapport 

25. 

40 28. 
KRLE 9A - 
innlevering av 
bok om 
hinduismen 

29. 30. 1. 2. 
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