
  

 

Ukeplan 9A  

Uke  43 U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Matte 

Proporsjonale 
størrelser 

Samfunn 
Presentasjoner 

 

Norsk 
Språkhistorie 

Musikk Norsk 
Nynorsk 

2 
Tilvalgsfag Samfunn 

Presentasjoner 
Engelsk 

 
Norsk 

Språkhistorie 
Musikk 

3 

Engelsk 
Biblioteket/hyll

ebok 
 

Gym 
AcroYoga 

Tilvalgsfag          M&H 
Kjøkken 1:  
Praktisk prøve 
Kjøkken 2:  
Møt i 
klasserommet 
for teori.  

Matte 
Ikke-lineære 
funksjoner 

 

4 
Norsk 

Språkhistorie 
Valgfag  Gym 

AcroYoga 

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 - Vite noe om den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk 
- Kjenne til noen sentrale personer i språkdebatten på 1800-tallet og vite hva de stod               
for 
- Vite hva et substantiv er og kunne bøye substantiv på nynorsk (hovedregel og noen               
unntak) 

Norsk   Hvis du ikke er    
ferdig med  
oppgavene om Ivar   
Aasen og Knud   
Knudsen som vi har    
jobbet med på   
skolen, må du gjøre    
dem ferdig og   
levere inn det du    

De som ikke har    
hyllebok (eller ikke   
har lyst til å lese     
den de har) må    
enten låne en (ny)    
bok i løpet av uka     
eller ta med en bok     
hjemmefra. 
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har gjort før timen    
på torsdag. 

Ukas mål Lære om proporsjonale størrelser 
Lære om ikke-lineære funksjoner 

Matematikk Ukelekse 
Gjør lekseark for uke 43 som du finner på classroom 

Ukas mål Utgår pga presentasjonene i samfunn 
Naturfag     

Ukas mål Se oppgaven om kriminalitet og straff i classroom 
Samfunn Vær klar med   

presentasjon av  
oppgaven om  
kriminalitet og  
straff. Husk  
innleveringsfrist 
for skriftlig del i    
løpet av mandag. 

   

Ukas mål Lære om hva det vil si å være buddhist. 
Kunne forklare hva de fire edle sannheter og den åttedelte veien betyr for buddhister 

KRLE     

Ukas mål Trene på å utvikle varierte bevegelsesaktiviteter.  
AcroYoga 

Kroppsøving     

Ukas mål Se vurderingskriterier for gjærbakst på classroom.  
Bærekraftig matforbruk - hvordan vi spise mer bærekraftig. 

Mat og helse De som skal ha praktisk prøve er: Adrian, Frida, Lea, Sondre, Karianne, Bjarne, Lilly, 
Hannah, Maiken, Anny,  Jonas, Kani.  
 
Vær godt forberedt til den praktiske prøven. Øv gjerne på gjærbakst hjemme.  
Se gjennom vurderingskriterier for gjærbakst som ligger på classroom. Les gjennom 
oppskriftene på gjærbakst 
ihttps://www.matopedia.no/oppskrifter/#1///br%C3%B8d%2C%20baking%20og%20k
ornvarer////  
 
 
Kjøkken 2: Gå inn på classroom. Les pdf filen som heter bærekraftig mat og              
matproduksjon. Ta et BISON overblikk over s. 40-46. 
Det er en fil med all tekst, så er det en lettlest versjon. Velg det som passer deg best.  

Ukas mål  
Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og og          
arbeidsoppdragets resultat 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål  
Tysk     

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

Matte fordypning Øv til vurdering onsdag - se målark i 
classroom. Bruk sjekklista i classroom om 
du er usikker på hvordan du skal gjøre 
det. 
Sørg for at du har med deg skrivebok, 
skrivesaker og oppladet chromebook! 

  

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

https://www.matopedia.no/oppskrifter/#1///br%C3%B8d%2C%20baking%20og%20kornvarer////
https://www.matopedia.no/oppskrifter/#1///br%C3%B8d%2C%20baking%20og%20kornvarer////


  

 

Ukas mål - Kunne bøye IR-verb og faire i presens 
- Kunne bøye ER- og IR-verb i fortid (le passé composé) og fortelle hva man har gjort i                  
helga 
- Kunne ukedagene og klokka og fortelle når man har ulike fag på skolen 
- Kunne fortelle  hva slags aktiviteter og skolefag man liker og misliker 

Fransk  Les teksten “Je   
m’appelle Thomas”  
(s. 32 i læreboka).    
Jobb med å forstå    
teksten (bruk  
gjerne ordlista på s.    
39). Jeg kommer til    
å stille dere   
spørsmål om den i    
timen. 

  

Ukas mål Lage ulike skisser med idéer til motiv til julegenser 
Design og redesign Ta med brukt   

genser eller stoff 

 

  

Ukas mål Kunne lage og holde en crossfitøkt basert på hva dere har lært om crossfit i timene. 
Kunne samarbeide med medelever om å lage en crossfitøkt. 
Kunne oppmuntre og pushe medelever til å gjennomføre crossfitøkten gruppa deres           
har laget. 

Fysisk aktivitet Denne timen brukes til å lage crossfitøkt i grupper (alle er med uavhengig av skader). 
Ta med chromebook! Neste uke, uke 44, holder halvparten av gruppene økten sin for 
de andre gruppene. I uke 45 bytter vi. 
 
Husk: Hele crossfitperioden vurderes med måloppnåelse ( kunnskap om CF, innsats, 
samarbeid, oppmuntre medelever). 

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

 
 

   

Ukas mål  Ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, 
fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling 

Trafikk     
Ukas mål Patricia sine: Presentasjon/dans må være ferdig denne uken-fremføring/innlevering 

Kunne spille instrumenter sammen med andre (Sigurd sin gruppe) 
Musikk     
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Prøve- og aktivitetsplan oktober 9A 
 
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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