
 

Ukeplan 9B  

Månedens egenskap: Kreativitet  Uke 4 (1) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
 
 

Avspasering for 
Cabaret 

Gym 
Spenst 

Språk/ALF/ 
fordypning 

UTESKOLE 
Klatring og 
skøyting i 
Sørmarka 

Arena. 
 

 
 

Norsk 

2 
KRLE  
På sporet av Jesus 

Norsk Gym 
Spenst 
10.00-10.45 DKS 

3 
Matte 
Mål og enheter 

Musikk MOH 
Teori i 
klasserommet 

4 
Språk/Alf/ 
fordypning 

 Matte 
Mål og enheter 

5     

 
Beskjeder: 
 

● Husk å ha med chromebook ferdig oppladet på skolen hver dag.  
● Ukeplan + timeplan finner du på www.minskole.no/riska  
● Leksehjelp hver tirsdag 14:00 - 15:00 og torsdag 14:00 - 15:00 
● Fredager er det quiz i kantinen (10:55) - HEIA 9B!  

 

Prøver og annet gøy som skjer fremover: 
❖ Uke 6: Tirsdag og Onsdag: Fransk og tysk muntlig vurdering 
❖ Uke 7: Tirsdag og Onsdag: Fransk og tysk muntlig vurdering, innlevering av novelle i løpet av uken 
❖ Uke 8: Tirsdag: Matte halvdag 
❖ Uke 9: Vinterferie  

 
                                          Ulrik imponerte ingen i rollen som venstre bekk.. 
Ordenselever: Miriam og Stian L    

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no  eller tlf. 416 85 444 

http://www.minskole.no/riska
mailto:anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no


 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne bruke målinger for å bestemme mengder og størrelser 
Kunne gjøre om mellom ulike måleenheter 
Kunne bruke ulike skrivemåter for tid, regne med tid og ulike tidssoner 

Matematikk Jobb 30 minutt på Kikora. Jobb med de tingene du føler du trenger å repetere. 

Ukas mål Å være i stand til å presentere en stat i USA og snakke om denne. Å kunne anbefale staten og                    
trekke frem de positive sidene rundt denne.  

Engelsk Vi mistet mandagstimen denne uken. Det betyr at fremføring av oppgaven blir da neste uke.               
Rekkefølgen legger jeg ut på Classroom i løpet av uka.  

Ukas mål Kunne fortelle om hvordan personen Jesus blir beskrevet i Bibelen 
KRLE Skriv ned en ting    

du synes er   
interessant med  
Jesus og en ting du     
lurer på om hans    
liv eller lære 

   

Ukas mål Trene spenst 
Kroppsøving Husk inne-gymtøy!   Husk inne-gymtøy! 

Ukas mål Kunne fortelle om ulike kjøkkenredskaper, tilberedningsmetoder og matvaner opp gjennom 
tidene og kunne forklare hvordan disse, og kostholdet, har endre seg og påvirket folk. 
Vite hvordan norsk mattradisjoner har utviklet seg gjennom tidene. 
Kunne fortelle om ulike konserveringsmetoder. 
Vite hva livsstilsykdommer er og kunne nevne noen eksempler på disse. 
Kunne greie ut om de ulike typer livsstilssykdommer og si noe om hvordan vi kan forebygge 
disse. 

Mat og helse Lekse: Les s. 100-106 (minus s. 104-105). Lag en tidslinje om ulike kjøkkenredskaper og 
tilberedningsmetoder. Velg om du vil lage den på ark og ta bilde som du legger inn på CB eller 
om du lager den direkte på CB. Bruk tidslinjen på s. 102-103 som utgangspunkt. Skriv noen 
setninger om hvert bilde. 
 
Fordypningsstoff:  
Mat i Norge s. 113-117 i Matlyst. 

Ukas mål Holde orden  på arbeidsplassen. 
Alltid  gjøre sitt beste 

Arbeidslivsfag Vi fortsetter med  styltene og strikkingen.  

Ukas mål Vi starter med nytt kapitel “Die deutsche Hauptstadt” som handler om byen Berlin. 
- kunne bruke preposisjoner som styrer akkusativ 
- kunne bestille en reise ved bruk av tysk språk 

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 enhetskrusen. 

Matte fordypning Vi fortsetter å jobbe med valuta og ser på 
ulike oppgaver knyttet til dette. Husk å ha 
med deg skrivebok, skrivesaker og 
oppladet chromebook.  

Ukas mål Synnøve sine: Sjangeroppgaven;  
Diskutere særtrekk ved ulike musikksjangere 

● Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike 
sjangere 

Musikk     

 

 



 

Ukas mål Kunne pakke sekk med nødvendig utstyr og mat 
Være utholdende og positiv til aktiviteter 

Uteskole Vi drar til Sørmarka Arena for å klatre og gå på skøyter :-) 
Bussen går fra skolen kl. 08.30, du møter i klasserommet til vanlig tid.  
Ta med skøyter, hjelm (påbudt) og klatreutstyr dersom du har, hvis 
ikke får du leie. Husk mat, drikke og varme klær ettersom det er kaldt 
i hallen. Det blir ikke anledning til å kjøpe noe der, men du kan ha 
med kakao og kjeks om du ønsker det.  

 

 

MENY I KANTINA UKE 4: 

● Mandag - frokostbrød 20 kr 

● Tirsdag -  pastasalat 15 kr 

● Onsdag - Tine produkter/ rester 

● Torsdag - rundstykker 15 kr 

● Fredag - osteskiver 10 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISLISTE i KANTINA: 

● Frukt  5 kr  

● Tyggi 10 kr  

● Go morgen bar 15 kr  

● Go morgen yoghurt 15 kr  

● Rislunsj 15 kr  

● Iskaffe 18 kr  

● Noisy 20 kr  

● Litago 20 kr 


