
 

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

Ordenselever: 
Lucas H og Sandra 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
På torsdag skal hele kollegiet på kurs fra 3. time. Elevene vil derfor få ett hjemmeoppdrag de skal gjennomføre.  
 
Denne uka er det utkledning hver dag. Mandag – halloween, tirsdag – alt annet enn skolesekk, onsdag - lærere, torsdag – 
afterski, fredag – pysjdag. 
 
Kirsti W. kommer innom dere på mandag med arbeidsgivers evalueringsskjema, oppgave i forbindelse med pryo og svarer 
på spørsmål dere kan ha i forbindelse med pryo siden Utdanningsvalg utgår på torsdag. Lykke til i arbeidsuka alle sammen 

       
 
 
 

Prøver denne uken: 
Fag: 
Onsdag: Tysk 
 
 
 
  

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musikk - dansegruppa: Gruppene 
må ha valgt låt til i dag. Tenk at den 
skal ha en god rytme å danse til.   
 

Fransk: Ta med arbeidsbok og penn 
i auditoriet når vi skal se film. 
SP: Øv på ord tilknyttet hus 
TY: Øv til prøven 
 
Mat og helse: Oppgave på Teams 

Fransk: Ta med 
arbeidsbok og penn i 
auditoriet når vi skal se 
film. 
Naturfag: siste frist for 
innlevering av rapporten 
fra forsøket med cola og 
energidrikk 

Eng: Ta bilde av de aller  4-8 
viktigste gjenstandene du eier i ett 
bilde. Sørg for at bildet er 
tilgjengelig på PCen. LES RESTEN AV 
INSTRUKSENE PÅ SIDE 54-55 (unibok 
Engelsk 9). 
 
Samfunnsfag: Lag en liste over de 
ulike årsakene til 1. verdenskrig. 
Skriv minst 3 setninger om hver 
årsak. 
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Ukeplan for 9B                                                                                                                                                             Uke: 44 

MOT Mandag 
Halloween 

Tirsdag 
Alt utenom skolesekk 

Onsdag 
Lærere 

Torsdag 
Afterski 

Fredag 
Pysjamas 

1.time 
08.25-
09.10 

Nynorsk 
Halloweenforteljing 
 

Musikk 
Runde 3 
 

Nynorsk 
Regler for ordklassene 

Tilvalgsfag 
Alf:  
Fra: FILM: Les Choristes 
Spa: Mi casa – huset mitt 
Tys: Der Weihnachtsmarkt in 
Lübeck, s. 54 + 
preposisjonsuttrykk 

Samfunnsfag 
Verden i krig 

2.time 
09.15-
10.00 

Naturfag 
Nytt tema: kap. 2 
Klimaet endrer seg 
Forskjellen på vær og klima? 
Undersøkelse om 
klimaskepsis i klassen 

Tilvalgsfag 
Alf: Gruppene roterer 

Fra: FILM: Les Choristes 
Spa: Mi casa – huset mitt 
Tys: PRØVE preteritum av 
verb + leseforståelse 

Naturfag 
Atmosfæren: klimagasser og 
drivhuseffekt s. 42-45 
 
 

Norsk 
Diktanalyse i grupper 

3.time 
10.10-
10.55 

Forfatterbesøk Matematikk 
Vi skal jobbe med spesielle 
trekanter s. 78- 81 
Og regulære mangekanter  
Fn=180(n-2)/n  
Får vi tid starter vi med 
sirkel. 

Mat & Helse 
 
Grove horn/rundstykker 

Hjemmeoppdrag 

To oppdrag: 
 
1. Gå opp (og ned) 

Kvernberget  
 

2. Lag en søt gjærbakst 
hjemme. Dette er 
øving til bakeprøven 
som kommer etter 
jul. Oppskrift kan 
dere få på skolen 
eller søk på internett 
selv. 

 

 

4.time 
11.30-
12.15 

KRLE 
Oppstart i buddhismen  

Kroppsøving 
Fotball  

5.time 
12.25-
13.10 

Samfunnsfag  
 
Gruppeoppgave - tidslinje 

Engelsk (vikar) 
Vi jobber med oppgaver side 
56 og 57.  
 
Forberedelse til fredagens 
lekse, s. 34-35. 

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk  
Presentasjon av dine 
gjenstander (grupper) 

7.time 
14.05-
14.50 
 

    

 


