
 

UKEPLAN FOR: 9A UKE 39, 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: 
 
Adine 
Jacob 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon: 
  
Takk for foreldremøtet som var forrige tirsdag. Referat fra møtet er sendt ut på mail forrige fredag. 
 
Kvernberget opp: Vi går sammen fra skolen kl 11.00. Alle har med seg mat og drikke. 
De som skal konkurrere stopper ved trappene, får noen andre til å ta med tingene deres opp. 
De som ikke skal konkurrere finner seg en fin plass i løypa for å heie.  
 
Premieutdeling på toppen rundt kl. 13.00 
 

Ukas gåte: 
 
Hvilket sted er dette? 
 
I dårlig humør + kjent 
tennisspiller (etternavn) 

Prøver denne uken: 
Fag: 
Tirsdag: Mat og helse 
Onsdag: NP matematikk 

 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat og helse: Øv deg til 
oppvaskprøve. Video og 
rekkefølgen ligger under lekser 
på Teams. 
 
Musikk - dansegruppa: Lever inn 
ferdig video til Tina – send i chat 
på Teams i løpet av 
mandagskvelden. Vær klar til å 
vise frem videoen til gruppa på 

tirsdag        
 
 

Matematikk: Jobb med 
øveoppgavene til nasjonale 
prøver. Link ligger i Teams, under 
matematikk 
 
Fransk: Repeter s.16 - bruk 
lydfila på Teams og øv. Dialog 
s.17 - lytt/les/øv og lær glosene. 
 
Engelsk: Innlevering av Personal 
recount- a story from your life. 
Les s. 29 for hjelp. Innlevering på 
teams. Ligger på Generelt 
 

 

 

KRLE: Les s. 40 -43 om «Alt 
går i sirkel» i heftet som 
ligger på Teams. Skriv 
stikkord underveis mens du 
leser.  Gjør oppgave 1-8 på 
s. 43.  

 
Samfunnsfag: Gjør 
oppgaven som er tildelt på 
skolemin og heter 
«Samfunnsfag lekse til 
29.09». Repetisjon fra 
timen. 

Norsk: Gjør ferdig heftet «å 
se en sak fra flere sider» 
som du fikk utdelt på 
onsdag.  
 

Norsk: Vær ferdig med den 
argumenterende teksten 
din. 
 
Engelsk: Les inn 
engelskleksa di fra onsdag 
og send meg på teams. 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                              Uke: 39 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.time 
08.25-
09.10 

Norsk 
Argumenterende tekst og 
oppbygging av avsnitt 
 
Hvordan utdype et argument? 
 
Vi lager temasetninger og 
kommentarsetninger til en gitt 
oppgave. 

Musikk 
Siste gang før bytte!  

Norsk 
Argumenterende tekst  
 
Gjennomgang av lekse og 
setningsstartere. Fortsetter med 
teksten fra mandag. 

KRLE 
Hinduismen 
 
Høytider og klassesamfunn 
 

Samfunnsfag 
Seksualitet og identitet 
 
Forberedelse til prøve neste uke. 
Vi lager målark sammen. Prøven 
blir gjennomført på fredag. 

2.time 
09.15-
10.00 

Matematikk 
 
Vi øver / forbereder oss til 
nasjonal prøve i regning.  

Tilvalgsfag 
Alf:  
Fra: Vi skriver brev og forteller 
om sommerferien 
Spa: El aspecto – utseendet – 
juegos 
Tys: Sterke verb i preteritum, vi 
jobber med oppgaver i 
læringsstien “Wo warst du?” 

Norsk 
Argumenterende tekst 
 
Arbeid videre med teksten. Leser 
en modelltekst.  
 

Engelsk 
 
Work with poems p. 30-33 

3.time 
10.10-
10.55 

Samfunnsfag 
Seksuell debut 
 
Vi gjør arbeidsoppgaver om 
seksuell debut. 

KRLE 
Hinduismen 
 
Kontakt med Gud og hellige 
steder, dyr og hus.  

Matematikk 
Statistikk 
 
Arbeid med  
Underveisvurdering 1 
 
Ta med headset! 

Forestilling 
 
«Opera på Skeiva»  
 
kl. 10.00 i gymsalen 

4.time 
11.30-
12.15 

 

KVERNBERGET OPP! 
 
Ha med: 

• Gymtøy 

• Utesko 

• Mat og drikke 

Mat og helse 
Ostesmørbrød, smoothie og 
oppvaskprøve 
 
Vi begynner med oppvaskprøven 
denne uken. De som ikke rekker 
det denne gangen må 
gjennomføre det 
neste uke. 

Matematikk 
  
Nasjonal prøve i regning 
 
Husk PC og lader! 

Naturfag 
Energi 
 
Ikke-fornybare energikilder 

Norsk 
Argumenterende tekst 
 
Vi vurderer vår egen tekst ved å 
bruke en sjekkliste. 

5.time 
12.25-
13.10 

Engelsk 
 
Work with poems p.30-33 

Valgfag 
Friluftsliv: Teor.i 
Allemannsretten og deretter ut i 
små grupper for quiz 
Fysak: Dere blir delt inn i 
grupper og skal planlegge og 
lage et måltid på bål. Neste økt 
blir det gjennomført. 
Innsats:  
Praktisk håndverk:  
Programmering: FLL 

Kroppsøving 
Basketball / Lek 
 
- Titrekksleken 
- Ball og vest 
- Kongeball 
- Spill 
 
 

6.time 
13.15-
14.00 

7.time 
14.05-
14.50 
 

   UTD  

 


