
Ukeplan 9C  

Uke 42 (U4) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Engelsk 
Writing an 
article 

Engelsk 
Writing an 
article -  
last class to 
write 
independently 

Timen livet 
 

 

KRLE 
Nytt tema: 
Buddhismen 

 

Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff - 
innlevering av 
“En forbrytelse” 

 

2 
Tilvalg og språk Musikk Norsk 

Hva er norsk? 
KLT 
Pynte litt i 
klassen og kos  

3 
Mat og helse 
Nr 1 og 2 pizza s.22 
Nr 3 og 4 pizza s.22 
 

 

Norsk/SNO 
Leserinnlegg  

Tilvalg og språk Matte 
Funksjoner 

Matte 
Funksjoner 

4 

Valgfag  Naturfag 
 
Kroppen 

5 
Norsk 
Leserinnlegg 

    

 



 

 

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Bli ferdig med leserinnlegget 
- Bli kjent med temaet “Hva er norsk” 
-  

Norsk   Innlevering av  
leserinnlegg  

 

Ukas mål Vi fortsetter med å jobbe med funksjoner. De som ikke har tatt testen i 
funksjoner tar den denne uken - vær forberedt! 

- kunne lage funksjonsuttrykk  
- kunne finne stigningstall og konstantledd samt forklare disse 

Matematikk    se lekseark på 
classroom  

Ukas mål Finish your texts! 
Engelsk     

Ukas mål Lære om nervesystemet og sansene våre 



Naturfag    Hvor mange sanser   
har mennesker.  
Skriv dem ned i et     
dokument og lever   
i leksemappen på   
classroom. 

Ukas mål Bli ferdige med fortellingen “En forbrytelse” 
Samfunn    Innlevering: “En  

forbrytelse” 

Ukas mål Bli kjent med Buddhismen 
KRLE   Hva vet du om    

buddhismen fra  
før? Skriv ned 5    
stikkord og ha klar    
disse til timen  

 

Ukas mål Kunne lage en gjærbakst 
Kunne orden og hygieneregler på kjøkkenet 
Kunne bruke sansane til å vurdere kvaliteten på en råvare 

Mat og helse Til fredag: Les godt på oppskriftene som du kan få praktisk prøve. Oppskriftene er:  
Skoleboller: ark i classroom 
Kanelsnurr(klippekrans s.28) halver oppskriften, fremgansmåte t.o.m punkt 9.        
Deretter deler du opp pølsa til snurrer 
Grove horn s. 12 
Grove rundstykker s.14 
 
Kanskje du har mulighet til å bake noe av dette i høstferien og overraske de hjemme                
med deilig gjærbakst :) 
 
Du vil få en av disse gjærbakstene i prøve.  

Ukas mål Delta og gjøre sitt beste i arbeidsprosessen.  
Arbeidslivsfag  Vi fortsetter i   

arbeidet med tre   
skålene.  

  

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- kunne grunnleggende regler for å formulere setninger på tysk 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom  

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  
Fransk     

Ukas mål Kunne lage og holde en crossfitøkt basert på hva dere har lært om crossfit i timene. 
Kunne samarbeide med medelever om å lage en crossfitøkt. 
Kunne oppmuntre og pushe medelever til å gjennomføre crossfitøkten gruppa deres           
har laget. 

Design og redesign Hele timen brukes til å lage crossfitøkt i grupper (alle er med uavhengig av skader). Ta 
med chromebook!  
 
Ellers jobber vi med å finne ny dato for Crossfit Centrum for de av dere som ikke var 
med før høstferien. Alle møter derfor til timen denne uken - ingen avspaserer. 
Kommer tilbake til dere med dato for Crossfit Centrum så snart jeg vet.  
 
Husk: Hele crossfitperioden vurderes med måloppnåelse (kunnskap om CF, innsats, 
samarbeid, oppmuntre medelever). 



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 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 i uke 39 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 R., Tarjei, Leah, Frida, Lily, Jenny, Ingvil, Noah, Niklas, Kari Anne, Amani, 

Sunniva, Sebastian, Yosyas, Thomas F. 

Ukas mål Kunne bygge og programmere en drone eller en luftputebåt. 
Programmering 

 
 

   

 

 


