
 

Ukeplan 9C  

Uke 35 (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Engelsk 
Writing an 
article: 
Paragraphs and 
topic sentence 

Engelsk 
Writing an 
article: 
Supporting 
ideas and 
clincher 

Timen livet KRLE 
Hinduismen 

Mat og helse 
Nr 1 og 2:  
suppelapskaus s. 41 
i matopedia 
Nr 3 og 4: 
Smoothie s.186 i 
matopedia

 
Alle: bli kjent på 
kjøkken 

2 

Tilvalg og språk Musikk Norsk 
Si din mening 

3 
KRLE 
Hinduismen 

Norsk/SNO 
Si din mening 

Tilvalg og språk Matte 
Prosentregning 

Matte 
Prosentregning 

4 
Samfunnsfag 
Kriminalitet og 
straff  

Valgfag  Naturfag 
Kjemi 

5 
Norsk 
Si din  mening 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Bli kjent med debatt og leserinnlegg  
- Låne hyllebok  

Norsk Ta med hyllebok til    
timen. 

   

Ukas mål - kunne regne med prosent  

Matematikk    se lekseark på 

classroom 

Ukas mål Know how to write a good paragraph 
Engelsk Look up an English    

written news  
article online ( (e.g.    
from BBC / CNN /     
CBC)- try to spot    
the paragraphs.  
Bring the article to    
class (e.g. link in a     
doc.) to discuss this    
further.  

   

Ukas mål Du kan forklare hvordan et atom er bygd opp og kan tegne modeller av atomer. 
Du kan forklare hva en isotop og et ion er. 
Du kan forklare hvordan periodesystemet er satt sammen. 

Naturfag    Les om atomets 
oppbygging og 
isotoper s.10 - 13 i 
Tellus. Gjør fokus- 
spørsmål 3, 4, 5 og 
6 s.13. 

 
Lever leksen i 
leksemappa på 
classroom 

Ukas mål Lære om ulike typer kriminalitet 
Samfunn     

Ukas mål Å kunne bruke ulike kutteteknikker 
Å kunne lage helsemessig mat ut fra helsedirektoratet sine kostholdsråd og 
begrunne disse 
Å kunne lage trygg mat 
Å kunne bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarar 

Mat og helse Til fredag: Legg deg til i classroom om du ikke allerede har gjort det, bruke kode:                
duqh65v 
Les gjennom informasjonsark som er lagt inn i classroom om hygiene og ordensregler 
Les gjennom oppskriften og fremgangsmåte på suppelapskaus s.41 i matopedia og           
smoothie s. 186 slik at du kommer godt forberedt til timen :)  
Husk: innesko - kokebok - hår i hale ved langt hår og rent forkle 

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

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


 

Arbeidslivsfag Ta på utetøy. Vi    
skal luke og klippe    
hekk. Ta på gode    
arbeidshansker 
dersom du har det    
hjemme.  

   

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 
- kunne forstå en film som baserer seg på det vi lærte på 8.trinn 

Tysk    se lekseark på   
classrom 

Ukas mål Du bruker ulike strategier for å løse problemløsningsoppgaver. 
Du bruke regneark til å løse ulike oppgaver. 
Du repeterer regning med prosent, brøk og desimaltall. 

Matte fordypning Denne uka deles gruppa i to og du får en time hvor du jobber med ulike oppgavetyper 
på regneark, og en time med problemløsningsoppgaver og litt repetisjon. 

Ukas mål Kunne noen vanlige ord og uttrykk (se s. 9 i læreboka), tall, dager, måneder, årstider,               
land, språk, vær og fritidsaktiviteter, i tillegg til personlige pronomen og ER-verb 

Fransk  Jobb med  
repetisjonskapitlet 
i læreboka. Øv på    
bøying av ER-verb. 

  

Ukas mål Lære om hva det vil si å være hindu 
Lære om viktige hendelser i hinduismens historie 

KRLE   Fyll inn 
forklaringen på 
begrepene vi gikk 
gjennom på 
mandag i 
begrepsboka di.  

 

Ukas mål Patricia sine: Lære mer om salsa og kunne et par grunnsteg 
Sigurd sine: Kunne spille rytme og akkorder sammen i grupper 

Musikk     

Ukas mål Kunne bruke stillbilder til å formidle en historie 
Produksjon og 
scene 

    

Ukas mål Kurskode classroom: 3fbvt6t 
Husk utegymtøy tirsdag! Vi er ute (med unntak av svært dårlig vær). 

Fysisk aktivitet     

Ukas mål Kunne programmere med blockprogrammering i Scratch 
Programmering     

 


