
  

 

Ukeplan 9A  

Uke 42 U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Stigningstall og 
konstantledd i 

funksjoner 

Matte 
Proporsjonale 

størrelser 

Timen livet  
Uteskole!

 

Langtur Riska - 
Dale - Dalevatn 
-_Lifjell - Riska 

Norsk 
Hva er norsk? 

2 
Tilvalgsfag Naturfag 

Kroppen 
 

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

3 

Engelsk 
Writing an 

article -  
last class to 

write 
independently  

Samfunn 
Kriminalitet og 

straff 

Tilvalgsfag Engelsk 
Lesson study - 
related to your 

articles  

4 
Norsk 

Hva er norsk? 
Valgfag  Gym 

Ballidrett 

5 
Krle 

Buddhismen 
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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?” 
- Alle gruppene skal dele/presentere det de har kommet frem til på mandag 
- Skrive ferdig leserinnlegget 

Norsk    NB! Innlevering av   
leserinnlegg kl.  
16.00. 

Ukas mål Kunne bestemme stigningstall og konstantledd til en funksjon 
Lære om proporsjonale størrelser 

Matematikk Ukelekser: 
Gjør lekseark for uke 42 som du finne rpå classroom.  

Ukas mål Finish your texts!  
Engelsk     

Ukas mål Lære om nervesystemet og sansene våre 
Naturfag Hvor mange sanser   

har mennesker.  
Skriv dem ned i et     
dokument og lever   
i classroom. 

   

Ukas mål Se oppgaven om kriminalitet og straff i classroom 
Samfunn Ukelekse: 

Jobb med oppgaven om kriminalitet og straff i classroom. Innleveringsfrist er mandag            
12.10 og fremføring tirsdag 13.10 

Ukas mål Lære om hva det vil si å være buddhist  
KRLE     

Ukas mål  
Kroppsøving     
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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 Delta og gjøre sitt beste i arbeidsprosessen.  
Arbeidslivsfag  Vi fortsetter i   

arbeidet med tre   
skålene.  

  

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne grunnleggende regler for å formulere setninger på tysk 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom  

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 i fortid (le passé composé) og fortelle hva man har gjort i ferien 
- Vite litt om det franske skolesystemet 
- Kunne noen vanlige gloser knyttet til skole (se s. 33 i læreboka) 
- Kunne ukedagene og klokka og fortelle når man har ulike fag på skolen 

Fransk Det blir en liten gloseprøve på onsdag. Du skal kunne følgende gloser: un livre (en               
bok), un professeur (en lærer), un/une élève (en elev), un ordinateur (en datamaskin),             
une salle de classe (et klasserom), un bureau (et skrivebord), une chaise (en stol), une               
gomme (et viskelær), un crayon (en blyant), un stylo (en penn), une note (en karakter) 

Ukas mål  
Design og redesign     

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 i uke 39 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 R., Tarjei, Leah, Frida, Lily, Jenny, Ingvil, Noah, Niklas, Kari Anne, Amani, 

Sunniva, Sebastian, Yosyas, Thomas F. 

Ukas mål Kunne bygge og programmere en drone eller en luftputebåt. 
Programmering 

 

 

 

   

Ukas mål  
Musikk     
Ukas mål Male vinduer og veggen med alle vinduene  
Praktisk arbeid Husk å ta med maleklær. Se classroom for å finne ut mer om hva vi skal gjøre. 
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Ukas mål Kunne pakke sekk og kle seg riktig for dagstur hele året 

Være utholdende og gjøre sitt beste for å holde følge med gruppa. 

Være positiv og oppmuntrende 

Uteskole NB! Skoledagen blir lengre denne dagen og den tiden vi bruker ekstra får dere 
avspasere en annen uteskoledag 
Vi skal gå på langtur fra Riska langs sjøen til Dale, videre til Dalevatn over Lifjell og                 
tilbake til Riska. Turen er på ca 1,5 mil. Bekledning og skotøy er viktig. Vi lager bål om                  
været tillater det. 
I sekken bør dere ha med: Ekstra tøy (ullgenser, ullsokker, lue, votter) om dere blir               
våte eller fryser når vi stopper opp/ har pause. Nok mat og drikke (1,5 liter minst). Det                 
kan være lurt å ta med “sterk” saft ( gir en ekstra piff når det røyner på:-)) plass til                   
vedkubbe. 
Det blir vurdering i kroppsøvingsfaget 

Prøve- og aktivitetsplan oktober 9A 
 
42 12. 

Innlevering av 
skriftlig 
vurdering 
engelsk 9A 

13. 
FAOH: Crossfit 
Centrum (halv 
gruppe) 
 
Verdensdag for 
psykisk helse 

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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