
 

UKEPLAN FOR: 9A UKE 47, 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: 
 
Ella 
Mischa 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

   

Informasjon:  
 

 

Eline fyller 14 år den 24. november! Gratulerer!  

Ukas gåte: 
 
Hva er lettere enn det det er laget 
av? 

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Terminprøve 
norsk 
 
Fredag: Terminprøve 
engelsk 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nynorsk: Førre fredag fekk du 
to førebuingshefta. Eit om 
grammatikk og eit med ulike 
tekstar og spørsmål til 
tekstane. Pass på at du har 
fått jobba godt med begge 
hefta. Øv deg godt på 
grammatikk. 

Matematikk: Se video 2.10 – 
Omkrets og areal av kvadrat 
 

SP: Oversett resten av ordene på 
listen med møbler som vi arbeidet 
med på torsdag 
FR: Lytt og les/oversett/lær 
glosene til teksten s.32. Lydfil 
finner du på Teams. 
 
Samfunnsfag: Gjør ferdig boka om 
første verdenskrig på Book 
Creator. Lim inn kartet vi laget 
tidligere i skriveboka i 
samfunnsfag. Det blir leksesjekk! 

UTD: Gjør ferdig presentasjonen 
din og vær forberedt på 
presentasjon. 
 
Matematikk: Ferdig t.o.m. 
oppgave 2. 55 + Se video 2.11 – 
Omkrets og areal av 
parallellogram 
 

Engelsk: se over gamle prøver 
så du ikke gjør de samme 
feilene. 
Les igjennom grammar- book. 
Les igjennom 
forberedelseshefte 
Skolenmin.cdu.no 
terminprøve engelsk 9.trinn 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                             Uke: 47 

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

Nynorsk 
Førebuing til prøve i nynorsk 
 
Du får tid til å jobbe med 
begge hefta. 
 
Ha med begge hefta til 
timen. 

 
HALVDAGSPRØVE I NORSK 

SIDEMÅL 
 
Ha med: 

• PC og lader 

• Grammatikkheftet i 
nynorsk 

• Skrivebok  

• Mat og drikke 
 
 
 

 

Samfunnsfag 
Første verdenskrig 
 
Hva skjedde under krigen? 
 

KRLE 
Buddhismen 
 
Oppstart på nytt tema! 
 
Arbeid med arbeidsheftet om 
buddhismen. 

 
HELDAGSPRØVE I ENGELSK  

 

Du MÅ ha med headset til 
tentamen.  

 
Den første oppgaven er en 

lytteoppgave.   
  

I tillegg til headset, må du ha 
med PC, lader og noe godt å 

spise.   
 
 

Tillatte hjelpemidler: 
 

 Clarify, kladdebok, notater i 
Word, forberedelsesdelen på 

skolenmin.cdu. 
 
  

Good luck everybody!  
 

2.time 
09.15-
10.00 

Tilvalgsfag 
Alf: kantine 
Fra: Snakke om venner og hva 
de liker å gjøre 
Spa: Los muebles 
Tys: Advent und Lichter für 
Lucia – om jul i Tyskland, s. 58 

3.time 
10.10-
10.55 

Samfunnsfag 
Første verdenskrig 
 
 
Vi lager bok om årsaker til 
første verdenskrig ved å 
bruke Book Creator. Dere 
får disse to timene på å 
jobbe med den. Resten blir 
lekse. 

Matematikk 
Plangeometri 
 
Parallellogram,  
side 104 – 107 
 
Trapes 
Oppgaver  
side 111 – 113 
 

4.time 
11.30-
12.15 

 
HALVDAGSPRØVE I NORSK 

MUNTLIG 
 
Ha med: 

• PC og lader 

Matematikk 
Plangeometri 
 
Kvadrat, 
side 100 – 103 
 

5.time 
12.25-
13.10 

Naturfag 
Klimaet endrer seg 
 
Læringssti på 
skolenmin.cdu.no 
 
Hvilke følger får den globale 
oppvarmingen? 

Valgfag 
Friluftsliv: Novemberbadet 
Husk ullsokker  
Fysak:  
Innsats: Bergan 
Praktisk håndverk:  
Programmering: FLL 6.time 

13.15-
14.00 

Engelsk 
Vi øver til heldagsprøve 
Skolenmin.cdu.no 
 

7.time 
14.05-
14.50 

   UTD 
To av tre lærere er på kurs, derfor 
får dere en ekstra uke å 
forberede framføring etter Pryo 
til klassen. Du kan velge å dra 
hjem og fullføre framføringen, 
eller du kan sitte i kantina og 
jobbe. Thomas vil være i kantina 
dersom du har behov for hjelp. 

 

 


