
  

 

Ukeplan 9B  

Månedens egenskap: Kreativitet Uke 5 (2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Engelsk 
USA, siste time 

Naturfag 
Elektrisitet 

Språk/ALF/ 
fordypning 

Matte 
Mål og enheter 

Norsk 

2 
Norsk KRLE 

Jesus 
Norsk KLT Gym 

Student velger 

3 Valgfag Matte 
Mål og enheter 

Musikk Engelsk 
USA Fremføring 

MOH 
1.Nakenkake m/ vaniljekrem 
s.153 
2.Kjøttkaker i brun saus s.53 
3. Erterstuing og koke poteter 
s.54 og 55 
4. 4’er arbeid 

4 

Samfunn 
Historie 
 

 

Språk/Alf/ 
fordypning 

 Samfunn 
Historie 

5 Matte 
Mål og enheter 

    

 

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  

 
To måneder og 0 kunder senere begynte Tommy å lure på om nettbutikk virkelig var fremtiden 

Ordenselever: Erik og Terje    

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 Vite kjennetegn på noveller. 
Lese og analysere en novelle. 

Norsk     

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 Lekseark ligger ute på disken og i classroom. Oppgavene føres fint inn i lekseboka og               
leveres inn innen 31. januar. 

Ukas mål Å kunne holde en fremføring for klassen og presentere en stat.  
Engelsk Dere får timen på mandag til å jobbe med fremføringen så fremfører dere på torsdag               

+ uke 6. 

Ukas mål Forklare hva elektrisk strøm, spenning og resistans er, og kjenne måleenhetene for            
dem.  

Naturfag    Fokus spm side   
110.  

Ukas mål Vite hvordan Norge ble en selvstendig nasjon 
Kunne forklare begreper som urbanisering, nasjonalromantikk, ideologi, nasjonalisme, 
sosialisme, imperialisme 

Samfunn Gjør ferdig din del av presentasjonen. Den skal leveres inn innen torsdag 30 Januar. 

Ukas mål Fordype seg og presentere et tema ut i fra Jesu liv og lære  
KRLE Les Lukas 15:11-32   

(https://www.bible
.com/no/bible/115
/LUK.15.ELB) 
 
Skriv minst fem   
setninger om hva   
du tror Jesus   
mente med denne   
historien  

   

Ukas mål Student gir mål for uka 
Kroppsøving    Husk  inne-gymtøy! 

Ukas mål Å kunne lage brun saus fra bunnen av 
Vite hvordan norsk mattradisjoner har utviklet seg gjennom tidene. 
Kunne fortelle om ulike konserveringsmetoder. 

Mat og helse 
 

Lekse til fredag: Les om konserveringsmetoder 104-105. Snakk med besteforeldre 
eller finn informasjon på internett om hvordan de oppbevarte og tok vare på maten 
før kjøleskap og fryser ble vanlig. Lever leksen inn på classrom i mappen “Innlevering 
lekser” 

Ukas mål Alltid gjøre sitt beste. Holde arbeidsplassen ryddig. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● kunne bruke subjunksjonene weil, dass, wenn 

● kunne noe om severdighetene i Berlin og “Die Mauer” 
På onsdag går vi gjennom oppgaven som er den muntlige vurderingen deres.  

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 enhetskursen. 

Matte fordypning Tirsdag gjør vi ferdig “Reiseoppgaven” og 
på onsdag ulike regneoppgaver knyttet til 
valuta. Husk å ha med deg skrivebok, 
skrivesaker og oppladet chromebook. 
 

 

https://www.bible.com/no/bible/115/LUK.15.ELB
https://www.bible.com/no/bible/115/LUK.15.ELB
https://www.bible.com/no/bible/115/LUK.15.ELB


  

 

Ukas mål Mennesket i trafikken.  
Bli bevisst på kjøreprosessen. 

Trafikk     

Ukas mål Kunne programmere og bruke MicroBit. 
Programmering     

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Fysisk aktivitet Husk gymtøy på mandag! 

Ukas mål Reflektere over hvordan du kan forbedre deg i sal og scene 
Sal og scene      

Ukas mål 

 

Sjangeroppgaven.  
● bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt           

musikk 
● Diskutere særtrekk ved ulike musikksjangere 

 

Musikk     

 

 
 
 

 

KANTINEMENY Uke 5 

Mandag- Frokostbrød 20,- 

Tirsdag- Pølse i brød 15,- 

Onsdag- Rester 

Torsdag- Sandwich 15,- 

Fredag- Tacobaguetter 20,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISLISTE  2019/2020 

Frukt  5,-  

Tyggi 10,- 

Go morgen bar 15,- 

Go morgen yoghurt 15,- 

Rislunsj 15,- 

Iskaffe 18,- 

Noisy 20,- 

Litago 20,- 

Iste 20,- 

 


