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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: 
 
Isabel 
Narita 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

   

Informasjon:  
 
Obligatorisk sosial kveld: Minner om at det er sosial kveld på torsdag. Dette er obligatorisk for 
hele trinnet. Kvelden starter klokken 18. Vi avslutter senest kl.22. Det blir litt matservering. Ha 
med godt humør og gode samarbeidsevner.  Dersom dere ikke kan komme grunnet sykdom, må 
dette meldes som fravær av foresatte til oss. 
 
Julekalender: Klassen ønsker å ha julekalender i år også. Vi har satt en pris på ca. 30 kr. (Maks 50 
kroner). Gi noe du selv hadde blitt glad for. Husk at den må pakkes inn før du kommer på skolen. 

Det er selvfølgelig helt frivillig å være med!       
 
Innebandykamp mot innføringsklassen på onsdag! (Husk gymtøy dere som skal spille!) 

Ukas gåte: 
 
En gammel dame tar 100 kroner fra 
kassen i en butikk, uten at selgeren 
merker noe. Hun kommer tilbake etter 10 
minutter, og kjøper varer for 70 kroner. 
Hun betaler med 100-lappen hun nettopp 
stjal, og får 30 kroner tilbake.  
 
Hvor mye har butikkeieren tapt totalt? 

Prøver denne uken: 
Fag: 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Julekalender: Ha med gave til 
julekalender  
 
KRLE: Husk heftene 
«Buddhismen» og 
«oppgaveheftet». De skal 
være med til hver time i KRLE. 

 

Matematikk: Se video 2.13 – 
Omkrets og areal av trekanter 
 
Samfunnsfag: Gjør oppgaven på 
skolenmin.cdu.no som heter «Norge 
under krigen». 
 
KRLE: Pass på at du har fått gjort 
alle oppgavene vi har jobbet med så 
langt i timene. Står på Teams de 
oppgavene vi har jobbet med så 
langt. 

 
 

Matematikk: : Se video 2.14 –  Omkrets 
og areal av sirkene 
 
Engelsk: Les s. 66, studer 

diagrammene.Svar på oppg. 11 og 12s. 

67-68 

 

Fransk: repeter –er verb og lær formene 

av –ir verb i presens s.216 

 
Julekalender: Siste frist for å ha med 
gave til julekalenderen. 
Julepynt: Ha med julepynt. Vi pynter til 
jul på klasserommet. 

Matematikk: Se video 2.15 - 
Pytagorassetnngen 
 
Tysk: Leselekse leveres som 
video eller lydfil. Se Teams for 
detaljer. 
 
Fransk: Repeter og forbered deg 
til prøven i neste uke; bruk 
gram.oppg. s.45-47. 
 
Samfunnsfag: Gjør ferdig og 
lever inn brevet vi jobbet med i 
timen på Teams. 
 

Ingen 
lekser! 
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Ukeplan for 9A                                                                                                                                                              Uke: 48 

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

Samfunnsfag 
Første verdenskrig 
 
Vi snakker om livet i 
skyttergravene. 
 
Kart hvor skyttergravene lå. 
 
Leser utdrag fra boka «Intet nytt 
fra vestfronten» og ser 
videoklipp om hvordan de hadde 
det. 
 
Skriver et brev fra skyttergraven 
til familien hjemme. 

Musikk 
 
Runde 4 

Samfunnsfag 
Første verdenskrig 
 
Vi fortsetter på brevet fra 
skyttergraven.  

Tilvalgsfag 
Alf: Sløydgjeng - PC/klasserom 
Fra: Gram.oppg. 
Spa: Control Z 
Tys: Oppgaver i leseforståelse, 
leveres inn  

Samfunnsfag 
Første verdenskrig 
 
Krigens slutt. Vi snakker om 
Versaillestraktaten 
Oppgave: En rettferdig avtale? 

2.time 
09.15-
10.00 

Matematikk 
Plangeometri 
 
Trekanter, side 114 – 119 
 
 
 
 
 

Tilvalgsfag 
Alf: Forsetter 
 
Fra: Interviews s.34; klokka, 
nekting og verbet faire (rep.) 
 
Spa: Las preposiciones - 
preposisjonene 
 
Tys: Juletradisjoner i Europa + 
preposisjonsuttrykk  

Klassestund 
Vi pynter til jul! 
 
Ha med julepynt til klasserommet. 

Engelsk 
 
Vi jobber med s. 74-79 
“The Montgomery Bus 
Boycott” og Informativ article. 
 

3.time 
10.10-
10.55 

KRLE 
Buddhismen: Buddhas lære 
 
Husk heftene! 
Gjennomgang av s.119-121 + 
oppgave om gjenfødelse 
 
Gjennomgang s. 121-22 
Oppgave 1-6 og 9 s.122 + «De fire 
sannhetene - få slutt på lidelsen»  

KRLE 
Buddhismen: Åttedelte veien 
 
Oppgaveark «åttedelte veien» og 
«de ti bud» 

Matematikk 
Plangeometri  
 
Pytagoras –  
vi lærer å beregne hypotenusen  
i en rettvinklet trekant.  
 
Video 2.16 – Beregne hypotenusen 
Oppgaver side 130 - 132 

4.time 
11.30-
12.15 

Mat og helse 
Kakemenn og fagsamtale  
 
Vi baker kakemenn 
 
Det blir også gjennomført 
fagsamtaler. 
 
 
 

Matematikk 
Plangeometri  
 
Sirkelen, side 120 – 125  
 

 

KRLE 
Buddhismen: spredning i Asia  
 
Gjennomgang s.123-125 
Oppgaveark om spredning 

5.time 
12.25-
13.10 

Naturfag 
Klimaet endrer seg 
 
Muntlig oppgave om 
drivhuseffekten.  
 
 

Valgfag 
Friluftsliv: Ut på tur, vi går til 
Vollvatnet, tenner bål og griller 
pølser. Ta med vedskie, drikke og 
en grillpinne. 
Fysak:  
Innsats: skolen og Bergan 
Praktisk håndverk:  
Programmering: FLL 

Kroppsøving 
Innebandy 

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk 
Hør lekse. 
Jobb med “The Montgomery Bus 
Boycott” s. 71-73 
 

7.time 
14.05-
14.50 

   UTD 

PRYO-presentasjoner        

 

 


