
  

 

Ukeplan 9A  

Uke 40 U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Funksjoner 

Matte 
Test - 

Funksjoner i 
GeoGebra 

Mat og helse 
1 & 2 Pizza 
3 & 4 Pizza 

 
Uteskole 

 
Orientering og 

matlaging 
 

Norsk 
Hva er norsk? 

2 
Tilvalgsfag Naturfag 

Kjemispråket 
Musikk 

 
 

3 

Engelsk 
“Who am I?” 
Informative 

article 

Gym 
 

Tilvalgsfag 

4 
Norsk 

Hva er norsk? 
Valgfag  Gym 

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 - Reflektere over spørsmålet “Hva er norsk?” 
Norsk    Jobb videre med   

gruppearbeidet, 
særlig hvis det er    
noe dere må gjøre    
utenfor skolen.  

Ukas mål Kunne løse praktiske funksjoner i GeoGebra 
Matematikk Ingen lekser, men   

forbered deg  
gjerne til testen vi    
skal om funksjoner   
i Geogebra. Husk   
alle hjelpemidler er   
tillatt unntatt  
kommunikasjon. 

   

Ukas mål Continue to work on your informative article about you! 
Engelsk Work with your text at home. Look at my feedback so far - how can you improve your                  

text based on my comments? 

Ukas mål Kunne bruke “oppskrift” og kriterier for å skrive lab-rapport 
Lære om kjemispråket 

Naturfag Frist innlevering 
lab-rapport i løpet 
av mandag 

   

Ukas mål Kunne lage en gjærbakst 
Kunne orden og hygieneregler på kjøkkenet 

Mat og helse Les gjennom oppskriften på pizzabunn.  
https://www.matopedia.no/oppskrifter/pizzabunn/ 
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Ukas mål Se oppgaven i classroom 
KRLE    Innleveringsfrist 

bok om  
hinduismen. 
Fredag kl.15.00. Se   
mål og kriterier for    
hva du bør ha med     
i oppgaven i   
classroom. 

Ukas mål Kunne delta og følge reglene i ulike ballidretter 
Kroppsøving     

Ukas mål Kunne ferdes i variert terreng. 
Kjenne på kroppen sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse. 
Kunne lese og forstå karttegn 
Kunne ta fornuftige veivalg 
Kunne orientere kart og ta ut kompasskurs 
Kunne lage og tilberede mat ute i naturen..  
Kunne kle seg etter været.  

Uteskole Vi møter i klasserommet til vanlig tid. Turen går til Hetlandsvatnet og Sjølvik. Vi skal               
først ha en orientering-bit hvor vi skal hente frem tidligere kunnskaper om kart og              
kompass. Etter orienteringen skal vi lage mat ved Hetlandsvatnet. Ta med bestikk og             
tallerken hjemmefra. Fint om alle har litt ekstra plass i sekken slik at gruppene kan               
bære med seg ved, stormkjøkken og ingredienser 

Ukas mål Planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag. 
Samarbeide fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap. 
Vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets 
resultat.  

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.  

Trafikk Presentasjon     

Ukas mål Planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag. 
Samarbeide fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap. 
Vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets 
resultat.  

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Husk gloseprøve på onsdag! Dere skal kunne glosene fra uke 38, 36 og 34/35 

- Husk headsett til hver time! 

- kunne glosene og gjøre så godt du kan på gloseprøven 

Tysk  Lekse, til onsdag:   

øve på glosene 

  

Ukas mål Kunne lage funksjonsuttrykk 
Kunne lage en graf i geogebra, med riktig oppsett 
Kunne bruke geogebra til å hente ut  informasjon.  

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

Ukas mål - Kunne bøye ER-verb, être og avoir i presens 
- Kunne bøye substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form 
- Kunne hovedregelen og noen vanlige regler for bøying av adjektiv og bruke adjektiv              
til å sammenligne personer og ting 
- Kunne kjøpe mat og klær i butikken 
- Kunne bøye ER-verb i fremtid (le futur proche) og fortelle hva man skal gjøre i ferien 

Fransk Alle gjør oppg. 14, 15, 20 og 24 på s. 26-28 i læreboka. Vi kommer til å gå gjennom                   
dette i timen på onsdag.  
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De som føler de trenger å øve mer på verb, bør også gjøre noen av følgende                
oppgaver: 16, 18, 19, 21 og 22 på s. 26-28. 

Ukas mål Gjøre ferdig Redesign av bok prosjekt 
Design og redesign Ferdigstille bok &   

logg 
   

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

Fysisk aktivitet Halve gruppen drar til Crossfit Centrum på Forus og har en crossfitøkt med instruktør.              
De som var på Crossfit Centrum sist uke avspaserer. Vi drar fra skolen 12:30 og er                
tilbake på Hommersåk i 16-tiden. Vi drar med rutebuss begge veier. På hjemveien blir              
dere fulgt på bussen til Hommersåk av lærer, men tar bussen alene.  
 
NB! Dersom noen blir hentet på Crossfit Centrum av foreldre etter timen må             
foreldrene deres sende melding i transponder, helst i god tid på forhånd. Timen er              
ferdig senest 15:10. 
 
Husk gymtøy, joggesko og vannflaske! Dere rekker ikke dusje etter timen, men ta             
gjerne med et skift dersom du blir svett. 
 
De som skal være med til CFC denne uken: 
Sondre Rohde, Tarjei, Leah, Frida, Lily, Jenny, Ingvil, Noah, Niklas, Kari Anne, Amani, 

Sunniva, Sebastian, Yosyas, Thomas Fjermestad 

Ukas mål Kunne programmere MicroBit med blockrogrammet Microsoft’s MakeCode editor  
Programmering 

 

    

Ukas mål Patricia sine: Jobbe godt videre med danseprosjektet. Jobb litt hjemme om det er             
behov for det.  

Musikk     

 

 
 
 
 
Prøve- og aktivitetsplan september 9A 
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40 28. 
Naturfag 9A - 
rapport 
 

29. 30. 1. 
Innlevering i 
matte 

2 
KRLE 9A - 
innlevering av 
bok om 
hinduismen. 
 

41 5.                             6.                                7.                               8.                             9. 

            Høstferie 

 

42 12. 
Innlevering av 
skriftlig 
vurdering 
engelsk 9A 

13. 
FAOH: Lage og 
gjennomføre 
crossfitøkt i 
grupper 

14. 15. 16. 
Norsk: 
Innlevering av 
leserinnlegg 
 
 

43 19. 
Samfunn 
innlevering av 
gruppeoppgav
e om 
kriminalitet og 
straff i løpet 
mandag. 

20. 
Framføring av 
samfunns- 
oppgaven 
kriminalitet og 
straff 
 
FAOH: Lage og 
gjennomføre 
crossfitøkt i 
grupper 

21. 
Vurdering matte 
fordypning 

22. 
9A  ½ klasse 
praktisk prøve 
MOH 
 
Musikk (dans) 
Innlevering 
9A/D 

23. 
 
 

44 26.                          27.                             28.                            29. 

Framtidsuke (ordninær timeplan utgår) 

 

30. 
Framtidsuke/ 
Innvasjonscamp 
(ordninær 
timeplan utgår) 
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