
  

 

Ukeplan 9D  

Uke: 23(U2) 

Månedens egenskap: Læringsglede  

Sosialt mål: Når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal jobbe for å få ny 

kunnskap  

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

2. Pinsedag 
 
     FRI  
 

 

Musikk  Språkfag / Alf / 
Fordypning  

Uteskole 
Matlaging hjemme 
- lage nistepakke 
etter 
tallerkenmodellen 

 
Etterpå skal dere 
gå til 
Maudlandsgården 
hvor dere på veien 
skal bygge en 
oljeplattform av 
materialer dere 
finner i naturen og 
spise matpakken 
dere har laget :-) 

 
Se opplegg for 
dagen i classroom 
- legges ut onsdag 
ettermiddag. 

Norsk  
Tema: Frihet - 
skrivetime 
(Innlevering)  

2 
Samfunn  
Andre 
verdenskrig 

Matte 
Valgfri matteprøve 
og overflateareal 

Engelsk/Norsk  
Vocabulary work 
22.Juli  

3 

Gym 
Volleyball 
turnering med 
Stemmen. De 
som har mulighet 
til dusjing kan 
løpe Stemmen 
Rundt på tid.  

Norsk  
Tema: Frihet  
-Kompisvurdering  

Gym  
Turnering med 
premiering på 
misjonsmarka.  
(basketball, 
volleyball og 
fotball) 

4 

Språkfag / Alf / 
Fordypning  

 

5     
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● Ukeplan + lekseplan finner du på www.minskole.no/riska  

● Husk å ha med chromebook ferdig oppladet på skolen hver dag (INGEN utlån)  

● Ha med all nødvendig skoleutstyr på skolen, bøker etc. (INGEN utlån)  

● Kom på skolen nærmest mulig klokken 08.15 

● Bruk inngang ved Amfi (mot brakke) når du kommer  

● Gå direkte til klasserommet når du kommer  

● Husk å ha med mat og drikke (Kantinen og vannautomat er stengt)  

 

Prøver og annet kjekt som skjer:  

● Uke 23: Onsdag - Vippeprøve - Matte (1. og 2. time) Fredag - Norsk innlevering 

fagdagsoppgaver  

● Uke 24: Tirsdag - 3. og 4. time - Utdanningsvalg gruppearbeid  

● Uke 25: Fredag 19.06 - Siste skoledag før sommerferie! !! 

NB! - Endringer og tilføyelser kan komme  

 

 

 

 

 

 

 

                                      Åge angret på at han bestilte kylling i form 

Ordenselever: Isabel og Torkild  
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe: munira.haji.haji.hassan@sandnes.kommune.no eller på 

97741816  

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Kunne lese, forstå og svare på ulike oppgaver om temaet “Frihet”  
- Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre          

rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål 
- Markere sitater og vise til kilder i egne tekster  
- Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger når dere           

skal vurdere hverandre sine tekster  
Norsk  Vær klar til å vise     

tekstene dine til   
læringsvenn.  

 Innlevering svar på   
fagdagoppgavene 
(Del A + B). 

Ukas mål Kunne regne ut overflateareal av ulike figurer  
Matematikk     

Ukas mål Learning to create a portrait profile of someone  
Knowledge of a new method of learning  

Engelsk   No homework!   

Ukas mål Vite hvem som var allierte. 
Vite hvordan Hitler førte krigen og vite hva den endelige løsningen var 
Vite hva som er årsaker og konsekvenser for 2. verdenskrig 

Samfunn Hold deg oppdatert på nyheter i Norge og resten av verden 

Ukas mål Trene på, og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter. Gjøre sitt beste og heie              
hverandre frem.  

Kroppsøving Ta på treningsklær.  
De som har   
mulighet til å dusje    
kan løpe  
stemmenrundt på  
tid.  

  Husk utetøy. Det   
blir dobbeltime  
gym. Alle kan gå    
hjem og dusje etter    
gymtimene.  

Ukas mål Utføre arbeidsoppdrag på best mulig måte.  
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi spiller gjennom de siste kahootene vi ikke rakk i sist uke og gjør noen oppgaver i 
forhold til ukedager, måneder, årstider og tider på dagen.  
-Repetisjon: gloser, Noch Einmal 2, ukedager, måneder, årstider, tider på dagen 

Tysk     

Ukas mål Du kan forklare hva målestokk er. 
Du kan regne med målestokk. 

Matte fordypning Husk å ta med deg alt utstyret inn til 
fordypningstimen. Du MÅ ha linjal og 
passer i tillegg til skrivebok, skrivesaker 
og chromebook. 

  

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Felles beskjed: Møt på fotballbanen- stå klassevis og hold 1 meter avstand. Gjelder alle              
gruppene 

Musikk     

Ukas mål Kunne planlegge og lage mat etter tallerkenmodellen. 
Kunne samarbeide og være kreative. 
Kunne designe og lage en modell av en oljeplattform av materialer fra naturen. 

Uteskole Se opplegg for dagen i classroom. NB! Må være på Maudlandsgården mellom kl. 10 og               
12! 
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