
 

UKEPLAN FOR: 9A UKE 37, 2022 – 2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere:     Sanna Hauan Taknes; sanna.hauan.taknes@kristiansund.kommune.no 
                                 Arnt Erik Wenaas; arnt.erik.wenaas@kristiansund.kommune.no 
Helsesykepleier:   Elisabeth Nylander; tlf 954 44 152; elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter:  Marit Linvåg og Hilde Eeg 

Ordenselever: 
 
Davi 
Solveig 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 
 
 
 
 
 

Ukas gåte: 
Du har en skuff med 5 par 
hvite og 5 par røde hansker. 
Du kan ikke se i skuffen. 
Hvor mange enkle hansker 
må du minst trekke opp for 
å være sikker på å få minst 
et par matchende hansker? 

 

Prøver denne uken: 
Fag: 

 
 

MOT til mandag: til tirsdag: til onsdag: til torsdag: til fredag: 

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mat og helse: Gjør oppgave på 
Teams 

 
Engelsk: Skriv ned glosene i boka 

di som hører til teksten “ A visit 

to the doctor”. Pugg 10 av dem. 

What is your clearest childhood 

memory? Write half a page or 

two paragraphs. 

 
Tysk: Se video og les tekst tildelt 
på skolenmin.cdu.no: Wie waren 
die Ferien?  
Fransk: Øv på det du føler deg 
usikker på s. 9-13. Bruk gram. 
sidene bak i boka (s.197) 
Spansk: Øv på ord tilknyttet 
kroppen 
 
Matematikk: Se video 1.08 
 

 
Matematikk: Læringssti på 
skolenmin – «Misvisende 
diagrammer» 
 
Nynorsk: Repeter 
hovudregelen for 
gradbøying av adjektiv. Gjer 
oppgåve 16 og 17. Hefte på 
Teams. 

 
Norsk: Skriv ferdig den 
argumenterende teksten 
om hunderasen som passer 
deg. Bruk minst tre ulike 
argumenttyper. Ha med et 
bilde av hunderasen.  
 
Engelsk: grammatikk-ark 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                              Uke: 37 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk 
Argumenterende tekst 
 
Oppgave: Din mening 
 
Gruppeoppgave: Finn to 
argument for og to argument 
mot på «Din mening». Bruker 
ulike argumenttyper. 
 
Vi setter oss inn i en av 
sakene og søker på internett. 

Musikk 
Dans: Møt i kantina 

Runde        

Norsk 
Argumenterende tekst 
 
Oppgave og modelltekst 
«Hvilken hunderaser passer 
deg?»  

KRLE 
Hinduismen – gudene 
 
Vi ser en video og gjennomgang av 
PP. Utdeling av heftet «gudene». 

Samfunnsfag 
Identitet - Ung.no 
 
Vi jobber med nettsiden 
ung.no. Arbeid med oppgaver 
som dere skal finne svar på. 

2.time 
09.15-
10.00 

Matematikk 
Statistikk 
 
Diagram i Excel 
Oppsummering på 
skolenmin.cdu.no 

Tilvalgsfag 
Alf: Elin sin gruppe-kantine 
Fra: Vi løser oppgaver! 
Spa: El cuerpo  
Tys: Die Ferien - læringssti på 
skolen.cdu. Haben og sein i 
preteritum  

Nynorsk 
Adjektiv og verb 
 
Gjennomgang av adjektiv. Repetisjon 
på a-verb og e-verb. Arbeid med 
oppgåveheftet på Teams. 

Engelsk 
Work with the text “A visit to 
the doctor”. 

 
Task 17 and 20. We act out the 
story 

 
Grammar: adverbs 

3.time 
10.10-
10.55 

Samfunnsfag 
Identitet og seksualitet  
 
Gjennomfører quiz på ung.no: 
Kva vet du om sex og 
prevensjon? 
 
Tekst: Sex og følelser  
 
Diskusjonsspørsmål i gruppe: 
Kan jeg spørre om dette? 

KRLE 
Hinduismen – troen 
 
Presenterer begrepene dharma, 
karma, samsara og moksha til 
hverandre 

Matematikk 
Statistikk 
 
Problemløsnings- 
oppgaver på skolenmin.cdu.no 

4.time 
11.30-
12.15 

Mat og helse 
Kyllingwok og smuldrepai 
 
Husk forkle, hårstrikk og perm til 
oppskriften. 
 
 

Matematikk 
Statistikk 

 
Å lese av og 
tolke diagram 
 
Arbeid i grupper. 
Oppgaver og minipresentasjon.  

Naturfag 
Energi 

 
Energi fra sola 
Læringssti på skolenmin.cdu.no 

Kroppsøving 
Frilufstliv 
 
Frisbeegolf i folkeparken!  
Klær etter vær! 
 
Ta gjerne med sykkel – 
oppmøte foran skøytehallen kl. 
11.30  

 

5.time 
12.25-
13.10 

Naturfag 
Energi 
 
Vi lager veggavis om ulike 
energikilder 
 

 
 

Valgfag 
Friluftsliv: Vi steker pannekaker på 
gass og bål. Bruker blåbæra vi fant 
uke 36.Ta med en plastikktallerken. 
Fysak: Stafett og øving på frisbeegolf 
på NIL banen 
Innsats: Klasserommet 
Praktisk håndverk:  
Programmering: Oppstart First Lego 
League 

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk 
Homework-check 
 
“A visit to the doctor” text p. 21 

7.time 
14.05-
14.50 
 

   UTD 
Valglinje. 
Studiekompetanse eller 
Yrkeskompetanse? 

 

 


