
  

 

Ukeplan 9A

Uke  38 U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Funksjoner 

Matte 
Funksjoner 

Norsk 
Språklige 

virkemidler 

Musikk Norsk 
Leserinnlegg: 
hverandre- 

vurdering og 
oppsummering 

2 

Tilvalgsfag Naturfag 
Kjemi - 

atomene finner 
hverandre 

Engelsk Norsk 
Skriveøkt: 

leserinnlegg 

Musikk 

3 
Engelsk Gym 

Utholdenhet 
Tilvalgsfag          M&H 

Grov gjærbakst 
Nr 1 og 2 Grove 
horn s.12 
Nr 3 og 4 Grove 
rundstykker s.14 

 

Matte 
Funksjoner 

4 

Norsk 
Vi ser 2. episode 
av 22. juli-serien 

Valgfag  Gym 
 

Utholdenhet 
 

5 
Krle 

Hinduismen 
    

 

Prøvekanin 

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

https://absurdgalleriet.no/provekanin/


  

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler 
- Argumentere saklig 
- Skrive leserinnlegg 
- Gi tilbakemelding til medelever 

Norsk  Tenk gjennom hva du    
vet om språklige   
virkemidler fra før. 

Forbered deg  
på at du skal    
skrive et  
leserinnlegg. 
Husk å lade   
chromebook 
før du kommer   
på skolen. 

 

Ukas mål - Kunne illustrere praktiske funksjoner i et koordinatsystem 

- Lage verditabell og tegne graf ut fra formelen for rette linjer 

Matematikk Ukelekse: 
Gjør leksearket for uke 38 som ligger i classroom. Du velger selv om du vil gjøre                
prosentoppgavene i regneark eller i skriveboka. 

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 Se filmen minst to    

ganger og skriv ned    
minst 5  
faktasetninger og  
lever på classroom. 
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https://www.youtu
be.com/watch?v=D
JkOF2CSnSY   

Ukas mål Se oppgaven i classroom 
KRLE Ukelekse til mandag uke 39 

 
Jobbe med boka de om hinduismen. Sjekk oppgaven med vurderingskriterier 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     

Ukas mål Kunne lage en gjærdeig 
Kunne lage trygg mat 
Kunne hygieneregler som praktiseres på kjøkken 
Kjenne igjen helsedirektoratet sine kodtholdsråd 
Kjenne igjen kostsirkelen 

Mat og helse Lekse til torsdag:  
Les gjennom oppskriftene på s. 12 og 14 slik du kommer godt forberedt til timen.  
 
Husk: kokebok - rent forkle - innesko - hår i hale om du har langt hår 
 
Les teksten “Å spise sunt = å spise variert” som ligger på classroom.  
Vær detektiv på hjemme eller ta en tur til butikken og se om du finner produkter som                 
er merket med Nøkkelhullet. Hvilke produkter finner du? Lever leksen på classroom.  

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne bruke egne ord til å gjenfortelle noe på tysk 

- repetere grunnleggende tysk grammatikk 

Tysk    Lekse: se lekseark   
på classrom 

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

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

Ukas mål - Kunne kjøpe frukt på marked på fransk 
- Kunne stille spørsmål på fransk 
- Kunne ord for vanlige klesplagg og kunne kjøpe klær på fransk 
- Kunne beskrive frukt og klær med farger 

Fransk  Øv på gloser med    
Quizlet-settene “Les  
vêtements” og “Les   
mots d’interrogation”.  
Spørreordene øver du   
på til du kan dem. 

  

Ukas mål Kunne notere/skisse egne ideer og bruke disse. Vise til egen prosess i arbeidet 
Design og redesign Fortsette på  

redesign oppgave,  
bok 

   

Ukas mål Kunne gjennomføre en crossfitøkt uten unødvendige pauser. 
Kunne samarbeide med og motivere medelever. 

Fysisk aktivitet Lekse til fredag: 
1. Meld deg inn i classroom: 3fbvt6t 
2. Les instruksjonene og svar på spørsmålet “Hvilke tema kunne du tenke deg å 

ha om i FAOH?” 

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

 

    

Ukas mål Patricia sine: Ha kommet godt i gang med danseprosjektet  
Musikk     
Ukens 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  

Trafikk     

 
Prøve- og aktivitetsplan september 9A 
 
38 14. 

 
15. 
 

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

17. 18. 

39 21. 22. 23. 
Tysk/Fransk 
prøve 

24  
 

25. 
Naturfag 9A - 
rapport 

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

29. 30. 1. 
Innlevering i 
matte 

2. 
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