
Ukeplan 9C  

Uke 40 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Funksjoner 

Engelsk 
“Who am I?” - 
Informative 
article 

Matte 
Innlevering 
Funksjoner 

 
Uteskole 

 
Orientering 

 

 
 

 

Naturfag 
Kjemi 
 

2 

Tilvalg og språk Musikk KRLE 
Innlevering/fagsa
mtale - 
Hinduismen 

 

3 
Kroppsøving 
Bakkeintervaller 
ved Stemmen 

Norsk/SNO Tilvalg og språk Kroppsøving 
Ny test rundt 
Stemmen 

4 

Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff - En 
forbrytelse 

 

Valgfag  

5 

Norsk/SNO   GOD HØSTFERIE!

 

 



 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Husk vurdering denne uken! I stedenfor å ha vurderingen som lekse gjennomfører vi             

vurderingen i mattetimen på onsdag. Dere blir vurdert med måloppnåelse og alle            

hjelpemidler (utenom kommunikasjon) er tilltatt.  

● Vise funksjoner på ulike måter og se sammenheng mellom dem. 
● Kunne illustrere praktiske funksjoner i et koordinatsystem 
● Lage verditabell og tegne graf ut fra formelen for rette linjer 

Matematikk  Leksen denne uken   
er til onsdag da    
dere skal forberede   
dere godt til   
innleveringsoppgav
en.  

  

Ukas mål Continue to work on your informative article  
Engelsk Work with your text at home. Look at my feedback so far - how can you improve your                  

text based on my comments? 

Ukas mål Bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til           
grunnstoffer og kjemiske forbindelser 

Naturfag Se filmen om periodesystemet.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=j8xKlSo-oyc&list=PLExpSZ1DAQgGROgPGqN3GJ7
gp71NAFAWB&index=5 
 
Skriv ned egenskapen ved edelgassene, halogenene og alkaliemetallene. Beskriv også          
hvor i periodesystemet vi finner disse gruppene.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=j8xKlSo-oyc&list=PLExpSZ1DAQgGROgPGqN3GJ7gp71NAFAWB&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=j8xKlSo-oyc&list=PLExpSZ1DAQgGROgPGqN3GJ7gp71NAFAWB&index=5


Lever leksen på classroom i samme dokument som tidligere.  
 

Ukas mål Jobbe videre med fortellingen deres 
Samfunn Fordel en oppgave til hver av gruppemedlemmene som skal gjøres til neste            

samfunnsfagtime 

Ukas mål Å være stolt over egen innsats i arbeidet med en vurderingsoppgave 
KRLE  Innlevering/fagsam

tle, hindiusmen:  
Vær klar til dette -     
bare tid til finpuss    
før innlevering i   
KRLE timen! 

  

Ukas mål Kunne gjennomføre en treningsøkt med bakkeintervaller. 
Kunne utfordre seg selv og motivere medelever. 

Kroppsøving Mandag: Bakkeintervaller ved Stemmen. Husk utegymtøy! 
 
Fredag: Ny test rundt Stemmen (samme antall runder som du testet i starten av              
perioden). Siste time er vi inne i gymsalen - ta derfor med både ute- og innegymtøy! 

Ukas mål reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og skader 
beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden.  

Trafikk Presentasjon     

Ukas mål 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.  

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Husk gloseprøve på onsdag! Dere skal kunne glosene fra uke 38, 36 og 34/35 
- Husk headsett til hver time! 
- kunne glosene og gjøre så godt du kan på gloseprøven 

Tysk  Lekse, til onsdag:   
øve på glosene 

  

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 bøye ER-verb, être og avoir i presens 
- Kunne bøye substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form 
- Kunne hovedregelen og noen vanlige regler for bøying av adjektiv og bruke adjektiv              
til å sammenligne personer og ting 
- Kunne kjøpe mat og klær i butikken 
- Kunne bøye ER-verb i fremtid (le futur proche) og fortelle hva man skal gjøre i ferien 

Fransk Alle gjør oppg. 14, 15, 20 og 24 på s. 26-28 i læreboka. Vi kommer til å gå gjennom                   
dette i timen på onsdag.  
De som føler de trenger å øve mer på verb, bør også gjøre noen av følgende                
oppgaver: 16, 18, 19, 21 og 22 på s. 26-28. 

Ukas mål Gjøre ferdig Redesign av bokprosjekt 
Design og redesign Ferdigstille bok &   

logg 
   

Ukas mål Patricia sine: Jobbe godt videre med danseprosjektet. Jobb litt hjemme om det er             
behov for det.  

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.              
De som var på Crossfit Centrum sist uke avspaserer. 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.  
 
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: 
Sondre Rohde, Tarjei, Leah, Frida, Lily, Jenny, Ingvil, Noah, Niklas, Kari Anne, Amani, 

Sunniva, Sebastian, Yosyas, Thomas Fjermestad 

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

Ukas mål Kunne bruke kart og kompass.  
Være fokusert og jobbe målrettet.  
Kunne samarbeide på gruppa.  
Kunne kle seg etter været. 
Inkludere og respektere medelever.  

Uteskole Det blir en ny runde med orientering. Alle møter ved Hetlandsvatnet kl 9. (Der vi 
hadde basen forrige gang) Selve orienteringen blir litt lengre denne gangen. Alle tar 
med egen mat. Det bli bål og mulighet for å lage mat på bålet. Husk litt ekstra plass i 
sekken, slik at alle kan være med å bære litt. Gode klær og noe varm drikke er godt på 
tur.  

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 91518373 

 

KANTINEMENY 

Uke 40 

 

Mandag- Rundstykker 15,- 

Tirsdag- Pommes frites og pølse 15,- 

Onsdag- Rester 

Torsdag- Pastasalat 15,- 

Fredag- Osteskiver 10,- 

 
 

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

