
 

UKEPLAN FOR: 9A UKE 38, 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: 
 
Elias 
Geraldine 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 
ALF 10.trinn serverer wraps til 20,- og vafler til 10,- i kantina på tirsdag. Husk cash! 
 
ALF 9.trinn serverer tacowraps og tacosalat i kantine på onsdager. Husk cash! 
 

Husk foreldremøte tirsdag 20. september kl. 18.00       
 
Sanna fyller år på onsdag!  
 

Ukas gåte: 
Finn et tall der det første 
sifferet er en fjerdedel av 
det siste, det andre sifferet 
er seks ganger mer enn det 
første og det tredje er det 
en halv gang større enn det 
andre sifferet. 

 

Prøver denne uken: 
Fag: 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KRLE:  Les s. 24-25 og gjør oppgave 
1,2, 5 og 6 på s.25. Alle oppgavene 
skal svares i skriveboka. Heftet 
ligger på Teams. 
 
Mat og helse: Oppgave på Teams 

Engelsk: se på leksa du hadde til 
forrige uke. Chidhood Memory, se 
oppgave 21 s. 26. Forbedre teksten 
din. Bruk endel av adverbene her. 
Har du svart på de 4 spørsmålene 
her, hvis ikke. Skriv om slik ar disse 
bliver besvart. Helt til slutt se på 
Linking words, bruk noen av de som 
nevnes i denne oppgaven 

 
Fransk: Gjør ferdig oppg vi begynte 
på sist (“Encore une fois”) og 
repeter det du føler deg usikker på. 
Bruk repetisjonskap. i boka og 
grammatikksidene bak i boka.  

 

Tysk: Prøv å lære hvordan du 
bøyer haben og sein i 
preteritum utenat. 
Fransk: GLes/oversett/gloser 
s.16 
 
Nynorsk: Gjer oppgåve 37, 38, 
39, 40 og 42 i oppgåveheftet 
«verb» på Teams. Repetisjon 
frå førre time.  

 
UTD: 
Skal kunne si  hva yrkesfag og 
studiespesialiserende fag er. 

Samfunnsfag: Finn info om 
fem ulike prevensjonsmiddel 
på internett. Svar på dette for 
hver av dem, og skriv svarene 
ned i skriveboka: 
- Hva er det og hvordan ser 

det ut? 
- Hvordan brukes det? 
- Hvordan fungerer det? 
- Hvor kan du få tak i det? 

-  

- Engelsk: Task 17abc page24 

A visit to the doctor! 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                              Uke: 38 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk 
Argumenterende tekst og nasjonal 
prøve 
 
Leser den argumenterende teksten vår 
for hverandre.  
 
Lager god innledning til teksten. 
 
Vi øver til nasjonal prøve i lesing. Ha 
med PC! 
 
2.t Aktivitetsledermøte i auditoriet  

Musikk 

Runde  F+  
 

Norsk 
Argumenterende tekst og 
Sjangerdisposisjon 
 
Hvordan lage en god disposisjon og 
gode avsnitt? Vi lager gode avsnitt 
og kommentarsetninger til teksten 
vår. 

Tilvalgsfag 
Alf: Elin sin gruppe-budsjett, 
handleliste, telle kassa 

Fra: Fortelle om sommerferien 
s.17 

Spa: El aspecto 
Tys: Ny episode Biohackers 

Samfunnsfag 
Seksuell debut og samtykke 
 
Sex og samtykke. Lytter til en 
podkast og ser to videoer om 
samtykke (Te og SKAM) 
 
Oppgave: grensesetting  

2.time 
09.15-
10.00 

Matematikk 
Statistikk 
 
Arbeid med  
Underveis- 
vurdering 1 

Tilvalgsfag 
Alf: Elin sin gruppe Kantine 

Fra: Kap. 1, Les vacances 
Spa: El aspecto - utseendet 
Tys: Die Ferien - læringssti på 
skolen.cdu. Haben og sein i 
preteritum   

Norsk 
Nasjonal prøve i lesing 
                              
 
 
Husk PC og lader! 
 

Engelsk 
 
A personal recount 
S. 28-29 

3.time 
10.10-
10.55 

Samfunnsfag 
Seksualitet og identitet 
 
Vi leser kapitelet «seksualitet og 
identitet». Husk heftet du fikk forrige 
mandag. 
 
Diskusjonsspørsmål i grupper: Kan jeg 
spørre om dette? 

KRLE 
Hinduismen 
 
Fordypning av en valgfri gud i 
hinduismen. Ark og fargeblyanter tas 
med! 

4.time 
11.30-
12.15 

Mat og helse 
Kyllingwrap, fruktsalat med 
vaniljekesam 
 
Husk forkle, hårstrikk og 
oppskriftsperm 
 

Matematikk 
Statistikk 
 
Arbeid med  
Underveisvurdering 1 
 

Naturfag 
Energikilder 
 
Vindkraft og  
kjernekraft.  
 
Aktivitet: Vi lager en vindturbin 

Kroppsøving 
Frilufstliv 
 
Vi prøver oss igjen på 
frisbeegolf i folkeparken!  
Klær etter vær! 
 
Ta gjerne med sykkel – 
oppmøte foran skøytehallen 
kl. 11.30  
 

5.time 
12.25-
13.10 

Naturfag 

Energikilder 
 
 
Vindkraft og  
kjernekraft. 
 
 
 
 
Aktivitet: Vi lager en vindturbin 

Valgfag 
Friluftsliv: Prosjekt temp i havet. Vi 
bader i Barnebasen, tar 
temperaturen. Drikker varm kakao. 
Ha med ullsokker, lue, badetøy, 
håndduk.   
Fysak: Frisbeegolf. Vi møtes ved den 
blåe broa 
Innsats: Info på Bergan 
Praktisk håndverk:  
Programmering: First Lego League 

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk 
Hør opp leksa i grupper. 
Les s. 28-29 
 

7.time 
14.05-
14.50 

   UTD (Vikar) 
Yrkesfag og studiespesialiserende fag. 
You-portalen: Introduksjon til 
videregående 

 

 


