
 

UKEPLAN FOR: 9B UKE 39, 2022 – 2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere:  
Ina Fugelsnes ina.terese.pettersen.fugelsnes@kristiansund.kommune.no  
Jørgen Meek Kvalvaag jorgen.kvalvaag@kristiansund.kommune.no  
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander; tlf 954 44 152; elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter: Mariann Sandvik og Martha Isabel Gravem 

Ordenselever: 
Yasmina og Thordar 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
På mandag er det Kvernberget opp! Alle skal på toppen. Der vil det bli delt ut boller. De som ikke skal delta på løpet finner 
seg en plass i løypa hvor man kan heie.  
 
 
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
Fag:  
Mat og helse: oppvaskprøve 
Nasjonale prøver - 
matematikk 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norsk: Skriv ferdig 

argumenterende tekst 
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 😊   

 

Mat og helse: 
Oppgave på teams. 
 
Husk hårstrikk, perm og forkle. 
 
Nynorsk: Bøy adjektiva. 
Fransk: Repeter s.16 - bruk lydfila på 
Teams og øv. Dialog s.17 - 
lytt/les/øv og lær glosene.  

Matematikk: 
Gjør ferdig 
underveisvurderingen fra 
side 47. Dere skal notere 
hva dere synes er 
vanskelig.  

Samfunnsfag: 
“Snakk om sex”. Svar på 
spørsmålene som er tildelt på 
skolenmin.  
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Ukeplan for 9B                                                                                                                                                             Uke: 39 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk (Ina)  
 
Vi skriver argumenterende 
tekst. 
 
Skriverammer. Vi ser på deler 
av noen tekster. 
 
Vi fokuserer på innledning og 
kommentarsetning. 

Musikk 
Runde 5 
(siste gang på stasjonen) 
 

 

Nynorsk 
Vi fortsett på adjektiv.  
Vi begynner på verb. 

KRLE 
Vi jobber med 
prosjektarbeid. Vi starter 
med presentasjoner neste 
torsdag.  

Samfunnsfag (Ina) 
“Seksuell debut” 
læringsløype 

2.time 
09.15-
10.00 

Naturfag (Gro) 
Energibærere og 
energikvalitet s. 19-20 

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

Naturfag (Gro) 
 
Utfordringer ved 
energiproduksjon s. 21-23 
 
Energiøkonomisering 
 
 

Norsk (Ina) 
Gjennomgang av tekstene. 
Gi tilbakemeldinger til 
hverandre. 
 
Opera på skeiva – 
forestilling i auditoriet kl 
10.00 

3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk (Jørgen) 
Vi øver på nasjonale prøver!  

Matematikk (Jørgen) 
Gjennomføring av nasjonale 
prøver  

4.time 
11.30-
12.15 

Kvernberget opp! 
 

 

Mat & Helse (Ina/Vibeche) 
Vi skal lage ostesmørbrød 
og smoothie.  
 
Oppvaskprøve. De som ikke 
rekker å ta oppvaskprøven 
skal gjøre det neste uke. 
 
 

Matematikk (Jørgen) 
Vi repeterer kap statistikk 

Engelsk (Kristi)  
Writing session (se forrige 
uke)  
 

5.time 
12.25-
13.10 

Engelsk (Kirsti)  
 
Grand Slam Potery  
(vi lytter) 
 
No More Birthdays 
Crumbs  
(vi leser dikt og skriver egne 
dikt) 
 
The Giant’s Accident 
(diktstafett og skuespill)  

Valgfag 
Friluftsliv: Teori 
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 (Jørgen) 
Basketball  
Ta med inne og utesko 

6.time 
13.15-
14.00 

7.time 
14.05-
14.50 
 

   UTD 
You-portalen: film og 
aktivitetsark. 

 

 


