
Ukeplan 9C  

Uke 43 (U1) 

Fag/tema: 

Tim
e 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Matte 
Funksjoner 

Samfunnsfag 
Fremføring av 

“En forbrytelse” 
og 

oppsummering 
av tema 

Matte 
Funksjoner 

Uteskole!

 

Langtur Riska 
- Dale - 

Dalevatn 
-_Lifjell - 

Riska 

Mat og helse 
Kjøkken 1: Praktisk 

bakeprøve  
Møt på kjøkken 

Kjøkken 2: Teori, 
bærekraftig matforbruk 

og bærekraftig 
matvanar. Dere møter i 

klasserommet 
2 

Tilvalg og 
språk 

Musikk Naturfag 
Nervesystemet 

3 
Kroppsøving 
Koordinasjon 

Norsk Tilvalg og 
språk 

Kroppsøving 
Koordinasjon og 

acroyoga 

4 

Lesson 
Study: 

Tverrfaglig 
opplegg 

Valgfag  

5 Norsk    
 

 



 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Patricia sine: Presentasjon/dans må være ferdig denne uken-fremføring/innlevering 
Kunne spille instrumenter sammen med andre (Sigurd sin gruppe) 

Musikk     

Ukas mål Lære om proporsjonale størrelser 
Lære om ikke-lineære funksjoner 

Matematikk Gjør leksearket for uke 43- finner det på classroom 

Ukas mål Vite hvordan nervesystemet er bygget opp, og vite hvordan en nervecelle ser ut.  
Naturfag  Les om 

nervesystemet ved 
å følge linken 
https://www.elevk
analen.no/Ebok/37
937/1 logg inn med 
feide.  
Skriv stikkord eller 
faktasetninger 
mens du skriver. 
Skriv ned hvilke to 
hoveddeler 
nervesystemet 
består av, hvilke 
deler de ulike 
hoveddelene 
består av. Leveres i 
leksemappen på 

  

https://www.elevkanalen.no/Ebok/37937/1
https://www.elevkanalen.no/Ebok/37937/1
https://www.elevkanalen.no/Ebok/37937/1


classroom innen 
onsdag.  

Ukas mål Fullføre tema: Kriminalitet og straff 
Samfunn Vær klar til fremføring av “En forbrytelse” 

Ukas mål Lære om hva det vil si å være buddhist. 
Kunne forklare hva de fire edle sannheter og den åttedelte veien betyr for buddhister 

KRLE Før inn begrepsforklaring i begrepsboka (definisjon finner du på s.38-43): 
- Asket 
- Buddha 
- Dharma 
- Sangha 
- Atman 
- Anatman 
- Nirvana 
- Parinirvana 

Ukas mål Trene på og utvikle varierte bevegelsesaktiviteter.  
Kroppsøving Vi starter med en ny periode; “koordinasjon og acroyoga”.  

Vi er inne i Riskahallen. 

Ukas mål Kunne hygiene og ordensregler 
Kunne lage en gjærdeig 
Kunne lese og forstå en oppskrift 
Kunne bruke sansane for å vurdere en matvare 
Kunne fortelle om bærekraftig matforbruk og bærekraftig matvanar 

Mat og helse Til fredag 
Kjøkken 1: 
Dere som skal ha prøven er: Rebekka - Maren - Lidia - Vilde - Sander - Smilla - Amani -                    
Malin - Hanna og Ioanna. Møt opp klar på kjøkken senest 08.25. Ha med rent forkle -                 
kokebok - innesko - hår i hale. 
Les godt på oppskriftene skolebolle( ark i classroom ) kanelsnurr s.28, grove horn s.12              
og grove rundstykker s.14. Jeg vil anbefale dere å lese gjennom vurderingskriteriene,            
arbeidsfordeling og orden og hygiene regler som ligger i classroom. Lykke til:)            

 
 
Kjøkken 2:  
Gjør oppgaven om bærekraft som ligger i classroom. Lever i leksemappa. 
 
Dere møter i klasserommet kl 08.15 denne dagen. Elisabeth skal være med dere. 
Dere skal jobbe med en teori vurderings oppgave som skal leveres inn i uke 45. Denne                
må ikke ferdigstilles denne timen, dere kan fortsette å jobbe hjemme med den.             
Oppgaven med vurderingskriterier finner dere i classroom.  

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

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Ha grunnleggende forståelse for trafikk ved å bli bevisst hvordan regler om plassering, 
fart, vikeplikt, skilt og vegoppmerking bidrar til sikrere og mer effektiv trafikkavvikling 

Trafikk     

Ukas mål Kunne lage funksjonsuttrykk 
Kunne lage en graf i geogebra, med riktig oppsett 
Kunne bruke geogebra til å hente ut  informasjon.  
Kunne finne stigningstall og konstantledd 

Matte fordypning Øv til vurdering 
onsdag - se målark 
i classroom. Bruk 
sjekklista i 

   



classroom om du 
er usikker på 
hvordan du skal 
gjøre det. 
Sørg for at du har 
med deg skrivebok, 
skrivesaker og 
oppladet 
chromebook! 

Ukas mål - Kunne bøye IR-verb og faire i presens 
- Kunne bøye ER- og IR-verb i fortid (le passé composé) og fortelle hva man har gjort i                  
helga 
- Kunne ukedagene og klokka og fortelle når man har ulike fag på skolen 
- Kunne fortelle  hva slags aktiviteter og skolefag man liker og misliker 

Fransk  Les teksten “Je   
m’appelle Thomas”  
(s. 32 i læreboka).    
Jobb med å forstå    
teksten (bruk  
gjerne ordlista på s.    
39). Jeg kommer til    
å stille dere   
spørsmål om den i    
timen. 

  

Ukas mål Lage ulike skisser med idéer til motiv til julegenser 
Design og redesign Ta med brukt   

genser eller stoff 

 

  

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. 

Fysisk aktivitet Denne timen brukes til å lage crossfitøkt i grupper (alle er med uavhengig av skader). 
Ta med chromebook! Neste uke, uke 44, holder halvparten av gruppene økten sin for 
de andre gruppene. I uke 45 bytter vi. 
 
Husk: Hele crossfitperioden vurderes med måloppnåelse ( kunnskap om CF, innsats, 
samarbeid, oppmuntre medelever). 

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

 
 

   

Ukas mål Kunne pakke sekk og kle seg riktig for dagstur hele året 
Være utholdende og gjøre sitt beste for å holde følge med gruppa. 
Være positiv og oppmuntrende 

Uteskole NB! Skoledagen blir lengre denne dagen og den tiden vi bruker ekstra får dere 
avspasere en annen uteskoledag 



Vi skal gå på langtur fra Riska langs sjøen til Dale, videre til Dalevatn over Lifjell og                 
tilbake til Riska. Turen er på ca 1,5 mil. Bekledning og skotøy er viktig. Vi lager bål om                  
været tillater det. 
I sekken bør dere ha med: Ekstra tøy (ullgenser, ullsokker, lue, votter) om dere blir               
våte eller fryser når vi stopper opp/ har pause. Nok mat og drikke (1,5 liter minst). Det                 
kan være lurt å ta med “sterk” saft ( gir en ekstra piff når det røyner på:-)) plass til                   
vedkubbe. 
Det blir vurdering i kroppsøvingsfaget 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 

 

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

