
 

ARBEIDSPLAN Uke 19 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

Fag Mål Jobb med 

BOKMÅL 
 
 

Jeg kan lese en tekst og 
gjenkjenne form, fortelle om 
innhold, hvilke virkemidler som 
er brukt og hva teksten har 
med temaet å gjøre. 

 Denne uka får dere tekstheftet i norsk. Les alle tekstene og bruke 
framgangsmåten vi øvde på i de to forrige ukene. Bruk tid på å 
søke ekstra kilder. Dette må lagres lokalt på din PC eller på en 
minnepinne. Husk nettadressen til ev bilder/sider du henter stoff 
fra. 

NYNORSK

 

Eg veit kva for feil eg skal 
unngå og kan reglane i 
g|rammatikk. 

 Se tidligere innleveringer hvilke feiltyper du må unngå. Les/puggr 
på det arket som vi har lagt ut på classroom om vanlige feil i 
nynorsk.  

MATTE

 
 

Jeg vet hva renter er.  Renteregning: 7.31, 7.34, 7.35, 7.36 og 7.41 i grunnboka. 

Jeg kan regne med rente  7.123, 7.124, 
7.126 og 7.127 

7.224, 7.225, 7.227,  
7.228 og 7.229 

7.318, 7.319, 7.320 
og 7.321 

ENGELSK I have read the booklet and 
written down keywords from 
the texts. 

 We will prepare ourselves for the midterm. 

NATUR- 

FAG   

Jeg kan fortelle om et 
elektronisk 
kommunikasjonssystem 

 Skriveoppgave:  
Beskriv et elektronisk kommunikasjonssystem, forklar hvordan 
informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjør rede for 
positive og negative konsekvenser. Lever på its.  
Du kan finne informasjon i Trigger s216-227 og/eller på nett. 

SAMFUNN 

 
 

Jeg kan forklare hva en 
forbruker er 

 Kosmos – Samfunnskunnskap : «Forbrukersamfunnet»  
Les s. 204-209. 
Finn svar i teksten s.209  
Tenk selv: 4. MATEMATIKK???? KNYTT opp mot økonomi denne 
uka. 

Jeg kan fortelle om 
forbrukermønster 

 

KRLE 
 
 

Jeg kan reflektere over 
hvordan musikk, kunst og 
arkitektur kan uttrykke 
humanistiske ideer og verdier 

 Humanistiske ideer og verdier i arkitektur, kunst og musikk 
S.161-164 
Se oppgaver på classroom 

KRØ  Jeg kan orientere kartet etter 
terrenget. 
Lek - slåball 

 Vi skal være ute i krø. 9C skal ut og orientere. 
9B skal ha slåball. 

M/H Jeg kan følge oppskrift og ta 
hensiktsmessige valg slik at 
maten blir ferdig til avtalt 
tidspunkt 

 Vi lager spaghetti bolognese. Vi skal ha en siste teoriprøve etter 
tentamensuka. Bruk ledig tid til å repetere leksjon 8, 11, og 19. Du 
må i tillegg ha oversikt over de viktigste typene næringsstoffer og 
hva de gjør med kroppen. (Dette skrev om du i temaboka)  

MUSIKK Jeg kan si noe om musikken 
på 50 og 60 tallet 

 Dere finner sanger og powerpoint på Its. 
I timen skal vi også synge sanger og forberede oss til 
nasjonaldagen. 

K&H 

 

Jeg kan beskrive prosessen 
med vakumforming. 

 Beskriv prosessen for en medelev. Forklar om du kan. 
 
Jeg har lagd en plakat til “Speilramme i tre” Jeg har laget en plakat til 

Speilramma 
 

TYSK 
 
 

Jeg er oppmerksom på verb og 
adjektiv i notatene til 
presentasjonen 

 Tiere 
Gjør ferdig presentasjonen om et dyr. Vær oppmerksom på verb 
og bruk av adjektiv.  
 

FRANçAIS Mål for samtalen: 
-Jeg er helt trygg på uttalen av alle 
ord. 
- Jeg er helt uavhengig av manus. 

 Mardi: Pratiquer deux par deux (øve 2 og 2) 
Mercredi: Presenter (presentere samtalen) 

SPANSK 
 

Jeg kan fakta om Peru  Kap 11 Que viaje mas fantastico 
Vikar tirsdag 
Øv på gloser - tekstforståelse 

Jeg kan uregelmessige former 
i presens perfektum 

 

ALF  
   
  

VALGFAG 
 

Fysisk aktivitet og helse: Fotball ute pluss vurderingssamtale underveis i økta. Vi snakker om hvordan 
du ligger an i faget. 



 

 


