
Ukeplan 9C  

Uke 39 (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Engelsk 
“Who am I?”- 
informative 
article 

Engelsk 
“Who am I?”- 
informative 
article 

Timen livet KRLE 
Hinduismen 

Mat og helse 
Søt gjærbakst 
Nr 1 og 2 
skoleboller ark på 
classroom 
 
Nr 3 og 4 
kanelsnurrer s. 28 
(halv oppskrift, 
følges frem til 
punkt 9, deretter 
ruller du deigen 
sammen og deler 
den opp i snurrer ) 
 

 
 

2 

Tilvalg og språk Musikk Norsk 
Leserinnlegg  

3 
KRLE 
Hinduismen 

Norsk/SNO 
Leserinnlegg  

Tilvalg og språk Matte Matte 

4 
Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff 

Valgfag   

5 
Norsk 
Leserinnlegg  

   Naturfag 
Kjemi 

 

 



 

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

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Komme i gang med leserinnlegg!  
Norsk     

Ukas mål Improve your informative article  
Engelsk 1. Write a little at home on your article  

or 
2.  If you are almost  finished, try to improve each paragraph 

Ukas mål Vite hvordan atomene slår seg sammen på ulike måter.  
Naturfag    Les om atomene   

som finner  
hverandre s. 18 til    
22 frem til   
“Påvisning av  
ukjent stoff” 
Skriv stikkord fra   
det du leser og    
lever i  
leksedokumentet 
på classroom.  

Ukas mål Jobbe videre med fortellingene deres - gi dere selv hjemmelekse for uka - vi blir enige                
om hvordan vi gjør dette på mandag.  Samfunn 

Ukas mål Jobbe videre med forberedelse til fagsamtale/skriftlig innlevering  

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


KRLE   Jobb med  
oppgaven deres.  

 

Ukas mål -Å kunne lage trygg mat 
-Å kunne bruke gjær som hevemiddel 
-planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar  
- utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og 
matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita. 
 

Mat og helse Lekse til fredag: Mat og bærekraftig matproduksjon 
Les teksten om bærekraftig matproduksjon ved å følge linken.  
https://www.matopedia.no/leksjoner/ungdomstrinnet/leksjon-89-barekraftig-mat
-og-matproduksjon/ 
Svar på spørsmålene under her, og lever inn i leksedokumentet ditt på 
classroom.  
 
Hva betyr bærekraftig utvikling? 
Nevn noen utfordringer vi står overfor når det gjelder bærekraftig 
matproduksjon. 
Hva betyr begrepene matsikkerhet og selvforsyningsgrad? 
Hvilke elementer er det viktig å tenke på dersom man ønsker å ha et mer 
bærekraftig kosthold? 
 
Husk rent forkle - matopedia - innesko og hår i hale 

Ukas mål  
Arbeidslivsfag Planlegge praktiske og yrkesrettede arbeidsoppdrag. 

Samarbeide fremme forslag og delta i beslutninger i et arbeidsfellesskap. 
Vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets 
resultat.  

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 presentere seg selv på fransk 
- Kunne vanlige ord/uttrykk på fransk 
- Kunne de viktigste grammatiske reglene i fransk og bruke dem 
- Kunne formulere seg forståelig på fransk 

Fransk  Forbered deg godt   
til prøven.  
Målarket ligger på   
Classroom. Ta med   
deg fulladet  
Chromebook.  

  

Ukas mål 

 

Patricia sine: Dersom du ikke enda føler at du har kontroll på de tre grunnstegene i                
salsa som vi har øvd på, kan du øve litt på de hjemme. Link til øvingsvideo ligger på                  
classroom  

Musikk     

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.              
Andre halvdel avspaserer (i uke 40 blir det motsatt). 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.  
 

https://www.matopedia.no/leksjoner/ungdomstrinnet/leksjon-89-barekraftig-mat-og-matproduksjon/
https://www.matopedia.no/leksjoner/ungdomstrinnet/leksjon-89-barekraftig-mat-og-matproduksjon/


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: 
Lærke, Thomas Kristoffersen, Oskar, Kani, Adrian James, Gorm, Christoffer, Ingrid, 

Anette, Kristian, Tobias, Kim André, Shawn, Sondre Nybru, Adrian Aasland 

Ukas mål Kunne programmere MicroBit med blockrogrammet Microsoft’s MakeCode editor  
Programmering 

 

    

 

 
Kantinemeny og åpningstidspunkt per trinn 
 
Uke 39 Meny 
 
Mandag- Frokostbrød 20,- 
Tirsdag- Pommes frites og pølse 15,- 
Onsdag- Rester 
Torsdag- Wraps 15,- 
Fredag- Osteskiver 10,- 
 

 
 

 Uke 39 Uke 40 Uke 42 Uke 43 

8. trinn 1100 1040 1050 1100 

9. trinn 1040 1050 1100 1040 

10.trinn 1050 1100 1040 1050 

 


