
 

UKEPLAN FOR: 9B UKE 48, 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: 
Lykke og Christian 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
Vi skal i en periode ha kroppsøving sammen med Innføring. Dette blir en gyllen mulighet for dere å lære om andre 
menneskers kulturer, religioner og språk imens dere trener. Husk hva du har lært i MOT- du vet ikke hva de andre har i 
sekken sin av vonde hendelser, så være grei og gi hverandre flybensin.  
 
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. 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 på 😊 

 

Prøver denne uken: 
Fag: 
Samfunnsfag - onsdag 
Engelsk – fredag 
 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Har du forslag til sang og tema 
til NGP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matte: Gjøre ferdig det du ikke har 
rukket å bli ferdig med i mattetimen 
på mandag 

Fransk: repeter –er verb og 

lær formene av –ir verb i 

presens s.216 

 
 

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. 
Utd: Sjekk at du har gjort alt du 
trenger for å ha presentasjon om 
Pryo på skolen.  
Nat: siste frist for innlevering av 
muntlig oppgave om 
drivhuseffekten (flipgrid) 
Matte: Gjøre ferdig det du ikke 
har rukket å bli ferdig med i 
mattetimen på tirsdag 

Engelsk: GLOSEPRØVE-ISH. Les godt 
på glosene til The Art of Being 
Normal. Du finner ordene på quizlet 
og i boka di (side 36).  
 
Samfunnsfag: Øv godt til prøven 
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Ukeplan for 9B                                                                                                                                                             Uke: 48 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Samfunnsfag 
Den russiske revolusjon – hva 
skjedde og hvorfor ble det en 
revolusjon? 

Musikk 
 
Runde 4 

Samfunnsfag 
Prøve om 1. verdenskrig 

 

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

Norsk 
Vi pynter klasserommet. Ta 
med julepynt. 
 

2.time 
09.15-
10.00 

NGP 
Valg av sang og tema 

Naturfag 
Det blir varmere og FN`s 
klimapanel s. 49-55 
 
Videre jobbing med muntlig 
oppgave drivhuseffekten 

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

Naturfag 
 
Vi ser «Folkeopplysningen: 
Klimakrisa» 
 
Oppgaver om FN`s klimapanel 
og om filmen 

KRLE 
Vi leser om Buddhas liv og 

skriver ett sammendrag. 

 

De tre juvelene 

 
Den åttedeltevei. Vi 
sammenlikner med de ti 
bud.  

3.time 
10.10-
10.55 

Matematikk 
Omkrets og areal  
 
Rektangler: s. 94 – 99 
Oppg. 2.39 - 2.43 
 

Matematikk 
 
Omkrets og areal  
 
Kvadrater: s. 100 – 103  
Oppg. 2.47 - 2.50 
 
Parallellogram:  s. 104 – 107 
Oppg. 2.52 - 1.55  
 

4.time 
11.30-
12.15 

Samfunnsfag 

Norge under første 

verdenskrig 

 

Kvinnenes rolle 

Mat & Helse 
 
Kakemenn og fagsamtale 

Matematikk 
 
Omkrets og areal av 
parallellogram s. 104 

Kroppsøving 
 
Innebandy 

 
 
Vi avslutter med en 
gloseprøve-ish 

5.time 
12.25-
13.10 

Samfunnsfag  
 
Krigens slutt – konsekvenser 
 
Klassequiz og viktige begreper 
 
 
Forberedelse til prøven 

Engelsk  
#2 Communication      
- Intro til kapitlet og mål for 
læringen 
- Hvilke vurderinger som vi skal 
gjennom 
Vi ser kortfilmen «Partly 
cloudly» og jobber med 
spørsmål, muntlig og skriftlig 
 
Focus words (idioms) p. 60-61 
 
Jobber med Digital 
communication  

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

6.time 
13.15-
14.00 

Engelsk  
Vi jobber effektivt og 
konsentrert om teksten 
A Note From Dad 
 
 



7.time 
14.05-
14.50 
 

   UTD 

Framføring etter Pryo        
Alle skal være forberedt til å ha 
framføringen fra i dag.  

 

 


