
 

ARBEIDSPLAN Uke 20 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

Fag Mål Jobb med 

BOKMÅL 
 
 

Se målene i classroom  Framover nå jobber vi med at dere skal få vist muntlig kompetanse. 
Vi øver med en tekst fra et av tekstheftene (Ta sjansen/Rå), og dere 
skal forberede dere ut i fra punkter dere får  utdelt på classroom. 

NYNORSK

 

Eg kan formulere gode 
setningar 

 9A + 9C: (Dersom det blir vanleg skuledag…) 
Gjennomgong av oppgåve 25-28 s.140 
Vi ser ein ny episode frå Lovleg og jobbar med oppgåver til. (Dette 
kun om torsdagen blir som normal) 

MATTE

 

Jeg er godt forberedt til 
tentamen i matte 

 Vi forbereder oss til tentamen i matematikk ved å regne gjennom 
hele tentamen 2018. (Oppgave, fasit og målark ligger i Classroom). 
HJEMMEARBEIDSDAG TORSDAG: Arbeid 1 time med 
mattetentamen 

ENGELSK Jeg er forberedt til å 
snakke om teksten min. 

 Ha klart notater fra teksten din gruppe har jobbet med. 

NATUR- 

FAG   

Jeg har gjennomført forsøk 
med lys. 

 Vi gjør aktiviteter med lys. Utdelt ark.. 
Beskriv forsøkene og forklar resultatene i arbeidsboka. 

Jeg kan beskrive og 
forklare resultatene fra 
forsøkene 

 

SAMFUNN 

 
 

Jeg kan forklare “bruk og 
kast samfunnet” og hva 
gjenbruk er. 

 Les s. 210 - 213.  
Gjør finn svar i teksten på s. 213. 

KRLE 
 
 

Jeg kan fortelle om 
livsynshumanisme 

 Les sammendraget på s. 166.  
Øv deg slik at du kan fortelle om livsynshumanismen til en i klassen 
Velg mellom kapitteloppgave 1 eller 2 på s.167. 

KRØ  Jeg er en god lagspiller  Ut å lek.  
Ballspill ute. 

M/H Jeg kan lese en oppskrift 
og få maten ferdig til 
tidspunktet.  

 Vi lager en middag; Dette blir en slags praktisk prøve. Videre skal 
dere vise god hygiene, god samarbeidsevne og presentere maten på 
en best mulig måte. Husk på å holde arbeidsbenken så ryddig som 
mulig hele tiden. 

MUSIKK Jeg kan fortelle om 
musikken på 50 og 60 
tallet. 

 Vi fortsetter med å lære om musikken fra 50 og 60 tallet. Det ligger 
ute på Its. 

K&H 

 

Jeg har laget ferdig 
plakaten til speilramme 

 Vi fortsetter med speilramme i tre. 

  

TYSK 
 
 

Jeg presenterer uten 
manus og er oppmerksom 
på verbene, adjektivene og 
de tyske lydene.  

 Tiere 
Presenter dyret ditt. Presenter uten notater. Øv hjemme og bruk 
intowords. 
Sjekk i notatene at du har bøyd verbene og adjektivene riktig. 

FRANçAIS Jeg er trygg på passé 
composé. 

 Repetere PC + gjøre oppg. 27 p. 83,  
                                       Ex.31 p. 104 
                                      Ex. 32 p. 32 Jeg kan stille spørsmål i 

passé composé. 
 

SPANSK 
 

Jeg kjenner til uregelrette 
presens perfektum  

 Repetisjon - eget opplegg onsdag. Kom forberedt. 
 

ALF  
   
  

VALGFAG 
 

Fysisk aktivitet og helse: Vi har fotball ute. Underveis i økta har vi lærere en liten samtale med hver 
enkelt av dere om hvordan dere ligger an i faget. 

 


