
Ukeplan 9C  

Uke 36 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
forberedelser 
nasjonale 
prøver 

Nasjonale 
prøver: Regning 
(90 min) 

Matte 
prosentregning i 
regneark  

Uteskole 
 
Gateorientering 
møt på skolen 

Naturfag 
Kjemi 
 

2 
Tilvalg og språk Musikk KRLE 

Hinduismen 

3 
Kroppsøving 
Kondisjons- 
trening (ute) 

Norsk 
Kommunikasjon 

Tilvalg og språk Kroppsøving 
Kondisjons- 
trening (ute) 

4 
Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff 

Valgfag  

5 
Norsk 
Kommunikasjon 

   

 

 



 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - være forberedt til nasjonale prøver i regning på tirsdag 

- kunne regne med prosent i regneark 

Matematikk    se lekseark på   
classroom 

Ukas mål Du kan forklare hvordan et atom er bygd opp og kan tegne modeller av atomer. 
Du kan forklare hva en isotop og et ion er. 
Du kan forklare hvordan periodesystemet er satt sammen. 

Naturfag Se gjennom filmen om periodesystemet. Her må du logge inn ved å bruke feide.  
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/64854?videoObjectId=8071#video 
Skriv en oppsummering over hva du har sett, og lever i leksemappen på classroom.  

Ukas mål Forstå ulike typer straff og gråsonene knyttet til det å begå lovbrudd 

Samfunn Før inn resten av begrepsforklaringene på følgende begrep i begrepsboka: 
- Rettsstat 
- Kriminalitet 
- Kriminell lavalder 
- Betinget og ubetinget fengsel 
- Tingrett 
- Lagmannsrett 
- Høyesterett 
- Aktor 
- Påtalemakt/myndighet 
- Tiltalte 
- Anke 

Ukas mål Diskutere ulike ritualer og skrifter i Hinduismen 
KRLE Før inn resten av begrepsforklaringene på følgende begrep i begrepsboka: 

- Sanskrit 
- Vegetarianer 
- Kastesystem 
- Urmennesket 
- Rituell 

Ukas mål Trene kondisjon 
Kroppsøving Husk utegymtøy mandag og fredag! 

Ukas mål Kunne orientere seg etter kart og kompass 
Uteskole   Vi skal ha   

gateorientering. 
Husk gode klær   
etter været og en    
sunn nistepakke.  
Møt på skolen 

 

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

Arbeidslivsfag Ta på utetøy. Vi    
skal luke og klippe    
hekk på stadion. Ta    
på gode  
arbeidshansker 
dersom du har det    
hjemme. 

   

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/64854?videoObjectId=8071#video


- kunne snakke om sitt eget og andres liv 

Tysk    se lekseark på   

classrom 

Ukas mål Du bruker regneark til å løse ulike oppgavetyper. 
Du er bevisst på hvilke formelle krav som stilles til oppsett i regneark og bruker 
sjekklista aktivt. 
Du forbereder deg mot nasjonal prøve i regning. 

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

Ukas mål - Kunne bøye verbene être og avoir i presens (nåtid) og vite hvor i læreboka man finner                 
bøyningsmønsteret til aller og faire 
- Kunne navn på frukt og farger 
- Kunne fortelle hva man liker og misliker 

Fransk  Jobb med  
repetisjonskapitlet 
i læreboka (s.   
6-13). Du kan   
hoppe over “Mon   
emploi du temps”. 

  

Ukas mål Patricia sine: Utforske mer opprinnelsen til salsa og kunne nytt grunnsteg i salsa 
Musikk     

Ukas mål Få kjennskap til hva crossfit er. 
Kunne gjennomføre en crossfitøkt med bruk av egen kroppsvekt. 

Fysisk aktivitet Crossfit inne i Riskahallen. 
Lekse til tirsdag - se video: https://www.youtube.com/watch?v=bUoBqWrSfZE 

Ukas mål Vi programmerer Sphero - programmerbare kuler med blockprogrammering 
Programmering 

 

    

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 91518373 

https://www.youtube.com/watch?v=bUoBqWrSfZE
mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no

