
 

 
  
  
 

 
 

 

Ordenselever: 
- Adrianna 
- Tobias. 
 
 
Sosialt læringsmål: 
Vær en venn. 

 
 

Informasjon:  
 

          9A    Uke 42 
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

  
Les mer på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 

UKEOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Uke 

42 
  

 
 
Konferanser 

Yrkesvalg. Buss 9.20 til 
Sørlandshallen. 

Matteprøve kap. 1. 
Rettssak (rollespill) 
 
Konferanser 

FRI  
Sørlandsk lærerstevne. 

Uke 
43 

  Valgfag friluftsliv:  
Tur til Tømmerrenna, 
Vennesla, kl. 12.45-19.30 

 Valgfag friluftsliv:  
Tur i nærområdet kl. 12.50-15. 

Uke 
44 

Bytte plasser   KRLE prøve  

 

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk Målarket for kap 1. Naturfag Vite noe om forskjell på metaller og ikke metaller. 

Engelsk I can retell the story about King Arthur KRLE Jeg vet om de tre hovedretningene innen jødedommen og 
kan forklare hva som gjør dem forskjellige 

Norsk  Spansk  

Samfunnsfag Jeg vet hvordan en rettssak foregår. Tysk Kunne arbeide grundig og godt med mange 
arbeidsoppgaver på tysk.  



 
 

Mat og helse Kunne fortelle om hovedsmakene   

 

Til 
tirsdag 
 
 
 

Naturfag 
Oppgave 25,26,28 og 29 s.30/31. 

Mat og helse: Husk å skrive logg 
fra timene på kjøkkenet 
 

Spansk: 
Gjør ferdig oppgave 1, 2,3,4,5,6 og 
7 i oppgaveboka di.  (side 13-16) 
 

Tysk:  Gjør ferdig arbeidsheftet 
ditt innen tysktimen er ferdig på 
tirsdag! 
 

Til 
onsdag 
 
 

Samfunnsfag Engelsk 
Practise retelling the story about 
King Arthur on pp. 42-44. Check 
it’s learning for key elements of the 
story. You will retell on Monday. 

KRLE 
Les s. 63 - 66 i Horisonter 8 

 

Til 
torsdag 
 
 
 

Samfunnsfag 
Forbered deg til rollen din i 
rettssaken. Vær klar til siste time 
torsdag. 

KRLE 
Les sammendraget på s. 68 i 
Horisonter 8 

Norsk 
 

Matematikk 
PRØVE i kap 1. 

Til 
fredag 
 
 
 

Matematikk 
 

Engelsk 

 

  

Til 
mandag 
 
 

  Spansk: 
Øv på å lese og oversette teksten 
om Mexico side 16. Skriv ned og 
lær deg glosene i teksten. 

 



 

 

 
  
  
 

 
 

 

Ordenselever: 
- Petter 
- Kourosh 

 
Sosialt læringsmål: 

- Vi følger alle læreres 
beskjeder 

Informasjon:  
Foreldrekonferanser denne uken. Listen over hvem og når er sendt ut på sms til samtlige 
foreldre mandag uke 41. Dersom noen trenger info så ta kontakt med meg :-) 
 
På onsdag skal elevene på Yrkesmesse i skoletiden. Elevene møter til vanlig tid og tar buss 
tur/retur sammen med lærere. 
 
Fredag er det planleggingsdag for lærerne og de skal på Sørlandske lærerstevne. Elevene 
har derfor fri. 

9B    Uke 42 
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 Foreldrekonferanser Y-valg i Sørlandshallen. 

Bussen går 9.20 fra skolen. 
Videoopptak i mattetimen 
 
Naturfagsprøve 
 
Foreldrekonferanser 

FRI for elevene 

Uke 
43 

  Valgfag friluftsliv:  
Tur til Tømmerrenna, 
Vennesla, kl. 12.45-19.30 

 SAMF prøve 
 
Valgfag friluftsliv:  
Tur i nærområdet kl. 12.50-15. 

Uke 
44   Matematikkprøve KRLE prøve  

 

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk 5 Algebra - Kunne multiplisere flerleddede uttrykk Naturfag Vi repeterer kap. 1 

Engelsk I have three texts of about one page each ready to hand in. KRLE Jeg vet om de tre hovedretningene innen jødedommen og 
kan forklare hva som gjør dem forskjellige 

Norsk Drøftende artikkel. Retorikk: 5 måter å argumentere på. Spansk  



 
 

Samfunnsfag Jeg vet hva domstolene er og hvordan disse fungerer Tysk Kunne arbeide grundig og godt med mange 
arbeidsoppgaver på tysk.  

Mat og helse Kunne fortelle om hovedsmakene våre Kroppsøving Basketball 

 

 

 

Til 
tirsdag 

KRLE 
Les s. 63 - 66 i Horisonter 8 

Samfunnsfag 
Les s. 53 - 55 i Samfunn 9 

Spansk: 
Gjør ferdig oppgave 1, 2,3,4,5,6 og 
7 i oppgaveboka di.  (side 13-16) 
 

Tysk: Gjør ferdig arbeidsheftet 
ditt innen tysktimen er ferdig på 
tirsdag! 
 

Til 
onsdag 

Matematikk 
Husk underskrift fra foresatt på 
“samtykke til videostudie”.  
SISTE FRIST! 

Engelsk 
Expand three of your English 
homework texts to about one page 
each and have them ready to hand 
in next week. 

  

Til 
torsdag 
 

Matematikk 
a) 5a + (-2a + 3) - (a - 2) 
b) (a+1)(a+3) 
c) (2a+4)(3a+5) 

Se “fra timer” på Google classroom, 
og/eller del 5.3 på tccan.no hvis du 
står fast. 

KRLE 
Les sammendraget på s. 68 i 
Horisonter 8 

Norsk 
Oppgave: Leksefri skole. 
Bruk argumentene dine fra leksa i 
uke 41, og skriv en drøftende 
artikkel om leksefri skole. 
Overskrift, innledning, hoveddel og 
avslutning. 
Innlevering: Google Classroom. 
 

Naturfag 
Forbered deg til naturfagsprøve. 
Målark ligger på Google 
Classroom under kursmateriale. 

Til 
fredag 
 

Samfunnsfag 
Les s. 62 - 64 i Samfunn 9 

Engelsk 

Expand three of your English homework 
texts to about one page each and have 
them ready to hand in next week. 

  

Til 
mandag 
 

Mat og helse: Les om Mat og 
sanser i heftet og svar på 
spørsmålene  
 

 Spansk: 
Øv på å lese og oversette teksten 
om Mexico side 16. Skriv ned og 
lær deg glosene i teksten. 

 



 

 
  
  
 

 
 

 

Ordenselever: 
- Karol 
- Sunniva 
 
 
Sosialt læringsmål: 
- Vær aktivt inkluderende :-) 

Informasjon:  
Foreldrekonferanser denne og neste uke. Se innkalling på hjemmesiden og via ranselpost. 
 
Til onsdag skal elevene på Yrkesmesse i skoletiden. Elevene møter til vanlig tid og tar buss 
tur/retur sammen med lærere. 
 
Fredag skal lærerne delta på Sørlandske lærerstevne. Elevene har derfor fri. 
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  Y-valg i Sørlandshallen. Bussen 

går kl. 09.20 fra skolen. 
Konferanser 
 
Naturfagsprøve 

FRI for elevene 

Uke 
43 

  Konferanser 
 
Valgfag friluftsliv:  
Tur til Tømmerrenna, Vennesla, kl. 
12.45-19.30 

 Valgfag friluftsliv:  
Tur i nærområdet kl. 12.50-15. 
 
KRLE prøve 

Uke 
44      

 

Mål/Tema for denne perioden: 

Matematikk Kapittel 2: Algebra Naturfag Vi repeterer kap. 1 

Engelsk England. Harry Potter - and other famous stories KRLE Kunne forklare viktige begreper og viktige tradisjoner i 
jødedommen 

Norsk Vite forskjellen på en debattartikkel og en drøftende artikkel, 
og ulike typer argumenter. 

Spansk  

Samfunnsfag Jeg kan si noe om forholdet lovbrudd, straffeutmåling og Tysk Kunne arbeide grundig og godt med mange 



 
 

strafferamme i ulike land. arbeidsoppgaver på tysk.  

Mat og helse Kunne fortelle om de fem hovedsmakene vi har   

 

Til 
tirsdag 
 
 

Matematikk 
Gjør oppgave 2.1, 2.4 og 2.8 fra side 
39 i Grunnboka. 
 
Ekstraoppgave (for de som vil): 
2.11. 

KRLE 
Gjør ferdig oppgaven med utfyllende 
forklaring av ord og begreper: Tanak, 
Toraen, synagoge, sabbat, kosher, 
Davidstjerne. (bla i kapitlet i boka for 
hjelp). I tillegg skal du skrive noe om 
utbredelse av Jødedommen i verden 
dag. (Bruk internett). 

Spansk: 
Gjør ferdig oppgave 1, 2,3,4,5,6 
og 7 i oppgaveboka di.  (side 
13-16) 
 
 

Tysk: Gjør ferdig  arbeidsheftet 
ditt innen tysktimen er ferdig på 
tirsdag! 
 

Til 
onsdag 
 

Engelsk 
Read and understand text L. Harry 
Potter, on p. 54 - 55. Learn 15 new 
words. 

Samfunnsfag: 
Les og studer s. 62 - 64. Gjør skriftlig 
Finn svaret (oppg. 45), s. 64. 
(Leksa sjekkes til mandag). 
 

  

Til 
torsdag 
 
 

Norsk 
Les side 180 i Basisboka. Skriv ned 
et eget eksempel på de fem ulike 
typene argumenter. 

Naturfag 
Forbered deg til naturfagsprøve. 
Målark ligger på Google Classroom 
under kursmateriale. 

Mat og helse: Husk å ha skrevet 
logg fra timene 
 

 

Til 
fredag 
 

KRLE 
Les og studer s. 63 - 66. Svar 
skriftlig på oppg. 4, s. 67 

   

Til 
mandag 
 

  Spansk: 
Øv på å lese og oversette teksten 
om Mexico side 16. Skriv ned og 
lær deg glosene i teksten. 

 

 


