
 

UKEPLAN FOR: 9A UKE 46, 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; elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no; tlf 954 44 152 
Klassekontakter:  Marit Linvåg og Hilde Eeg 

Ordenselever: 
 
Emelia 
Nikolai 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

   

Informasjon:  
Håper dere har hatt mange gode opplevelser under Pryo!  

Husk å ta med vurderingsskjemaet på skolen denne uka        
 
Besøk av NOK (Norsk senter mot incest og seksuelle overgrep) på tirsdag. 
 
På onsdag er det heldagsprøve i norsk hovedmål. 
 
Denne uka er det utviklingssamtaler på hele gjengen. Møt opp ved klasserommet.  
Pass på at du har kontroll på når du skal ha utviklingssamtale! 

Silje fyller 14 år den 17. november! Gratulerer!  

Ukas gåte: 
Tegn fire rette streker som går 

gjennom alle punktene, UTEN å løfte 

blyanten fra papiret! 

 

Prøver denne uken: 
 
Onsdag: heldagsprøve i 
norsk hovedmål 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk: Vi blir enige i timen om hva 
dere kan gjøre hjemme som 
forberedelse til heldagsprøven. 

Norsk: Pass på at du har god 
kontroll på alle tekstene i 
forberedelsesheftet og jobb 
med tilbakemeldingene du fikk 
på forrige tekst. 

Fransk: Skriv/lær alle 
ordene side 33. 
 
Matematikk: Se video  
2.09 – Omkrets og areal av 
rektangel 

Nynorsk: Gjer tre oppgåver 
frå oppgåvehefta om den 
ordklasse du bør øve meir 
på. 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                              Uke: 46 

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

Norsk 
Forberedelse til heldagsprøve  
 
Vi jobber med 
forberedelsesheftet 
 
Tilbakemelding skriftlig og 
muntlig av argumenterende 
tekst. Veiledning til 
heldagsprøve. 

Besøk av NOK 
 
Informasjon er sendt hjem via 
Visma til foresatte.  
 
 
Felles for hele trinnet i 
auditoriet.  
 
 
Etter besøket: 
Forberedelse til heldagsprøve i 
morgen 

Heldagsprøve  
i  

norsk hovedmål! 
 
 
 

 
Ha med: 

• Notater  

• Forberedelsesheftet 

• PC 

• Lader 

• Mat 

• Drikke 

• Vurderingspermen 
 

 

Tilvalgsfag / KRLE 
Alf:  
Fra: Snakke om venner s.32 
Spa: La casa - lesetekst 
Tys: Juletradisjoner i Europa 

Samfunnsfag 
 
Arbeider med heftet om 
årsaker til første 
verdenskrig. 
 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag 
 
Årsaker til første verdenskrig. 
Utdeling av hefte. 

Engelsk 

3.time 
10.10-
10.55 

Norsk 
Forberedelse til heldagsprøve 
 
Vi jobber med 
forberedelsesheftet 

Matematikk 
Plangeometri 
 
- Rektangel,  
side 94 – 99 
-  2.10 –  
Omkrets og  
areal av kvadrat 
- Oppgaver, 
side 100 – 103 

4.time 
11.30-
12.15 

Mat og helse 
Baking: Søt gjærbakst 
 
Dere får velge mellom å 
bake boller, kanelboller og 
skolebrød. 
 
Husk oppskriftspermen, 
hårstrikk og forkle. 
 
 

Nynorsk  
 
Førebuing til helidagsprøve i 
norsk sidemål. 

5.time 
12.25-
13.10 

Naturfag 
Klimaet endrer seg 
 
CO2 i atmosfæren s. 43 – 45  
 
Positive og negative 
tilbakekoblinger s. 46 – 48  
 

Valgfag 
Friluftsliv: Folkeparken. “Fotspor-
appen” orientering. Vi avslutter 
dagen der. Oppmøte ved blå 
gangbrua v/12.40 ved 
Folkeparken 
Fysak:  
Innsats: Bergan 
Praktisk håndverk:  
Programmering: FLL 

Kroppsøving 
 
Info om årets 
innebandyturnering 
 
Innebandy  

6.time 
13.15-
14.00 

7.time 
14.05-
14.50 
 

   UTD 
Vi jobber med presentasjonen, 
etterarbeid PRYO-uka. 

 

 


