
Ukeplan 9C  

Uke 37 (U4) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Engelsk 
Writing an 
article 

Engelsk 
Writing an 
article 

Timen livet KRLE 
Hinduismen 

Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff 

2 Tilvalg og språk Musikk Norsk KLT 

3 
Mat og helse 
Nr 1 og 2 
tomatsuppe med 
krutonger s.38 
Nr 3 og 4 scones 
s.31 

Norsk/SNO Tilvalg og språk Matte 
Prosent i 
regneark  

Matte 
Oppstart 
funksjoner 

4 Valgfag  Naturfag 
Kjemi 

5 Norsk     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 9151837 

mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - bli trygg på å kunne regne med prosent i regneark 

Matematikk    Til fredag: se 

lekseark på 

classroom 

Ukas mål Know how to write a good introduction 
Engelsk Continue writing your introduction 

Ukas mål Kunne gjøre greie for atomenes oppbygning og hva som skjer når atomene slår seg              
sammen 

Naturfag    Gjør ferdig 
rapporten om 
Hydrogengass.  

Ukas mål Å vite hvordan man straffes for et lovbrudd  i Norge 
Samfunn    Finn en nyhet som    

handler om  
kriminalitet eller  
straff og lag en    
liten presentasjon.  

Ukas mål Å ha begynt på vurderingsoppgaven om “Hinduismen” 
KRLE Sjekk at du har forklaring på de begrepene du kjenner deg usikker på om temaet               

“hinduismen” i begrepsboka di.  

Ukas mål -Å kunne lage trygg mat 
- Å kunne lage helsemessig mat ut fra helsedirektoratet sine kostholdråd og begrunne 
disse 
- Kunne bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer. 

Mat og helse Til fredag: Les om kostrådene fra helsedirektoratet. Sammenlign disse kostrådene          
med måltidet som vi lagte på mandag. Lag et dokument som du skriver “lekse uke 37”                
og lever leksen i classroom. 
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/helsedirektoratets-kostrad 
 
Ekstra for de som ønsker: Sammenlign kostholdsrådene med retten vi laget på 
mandag 
 
Til mandag: Husk rent forkle - kokesbok - chroomebook - hår i hale ved langt hår 

Ukas mål Kunne planlegge yrkesrettet arbeidsoppdrag. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne snakke om sitt eget og andres liv 

Tysk Lekse: se lekseark på classrom 

Ukas mål Kunne lage verditabell og tegne tilhørende graf ut fra praktiske sammenhenger 
Kunne lage funksjonsuttrykk 

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

Ukas mål - Kunne navn på frukt og farger 
- Kunne de viktigste reglene for bøying av adjektiv 
- Kunne spørre hvor mye noe koster og forstå svaret 

Fransk  - Øv på gloser    
knyttet til frukt og    
farger på Quizlet.  
- Hvis du er usikker     
på bøying av   

  

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/helsedirektoratets-kostrad


ER-verb, être og   
avoir i presens   
(nåtid), bør du øve    
på dette. Du kan    
f.eks. gjøre  
oppgaver på Lokus   
, under “Verb”   
(https://www.lokus
.no/open/salut8/Gr
ammatikk). 

Ukas mål Sigurd sine: Lære seg akkorder og rytmer som trengs for å spille sangen dere har valgt 
Musikk     

Ukas mål Øke kunnskapen om hva crossfit er og lære seg begrepene EMOM, AMRAP og RFT. 
Kunne gjennomføre en crossfitøkt uten unødvendige pauser. 
Kunne motivere medelever underveis i crossfitøkten. 

Fysisk aktivitet Crossfit inne i Riskahallen. 
Lekse til fredag:  

1. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=tzD9BkXGJ1M 
2. Bruk google til å finne ut/repetere hva EMOM, AMRAP og RFT betyr. (Tips: 

google “crossfit AMRAP”, “crossfit EMOM” og “crossfit RFT”) 

Ukas mål Kunne programmering Sphero - programmerbare kuler - med blockprogrammering 
Programmering     
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