
 

UKEPLAN 9A  

Uke 23 - U2 
Ukas egenskap: Ansvarsbevissthet 
 

Sosialt mål:  
Du tar ansvar for det du gjør både i forhold til smittevernsreglene og andre ting, og passer på 
det du har og det som er rundt deg.  
 

Timeplan:  
 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6  

1.t 
 

FRI 
2. pinsedag 

 

 

SAMFUNNSFAG 
2. verdenskrig 

TILVALG 
Tysk,fransk, ALF 
NB! MAF 9A - naturfag 

NORSK 
Fagdag 

ENGELSK 
Hollywood 

2.t 
GYM 
Ballspill v/skatebanen 
Møt ferdig kledd kl.09.40 

KRLE 
Oppsummering kristne 
trossamfunn 

NATURFAG 
Elektrisitet 

MATTE 
Sirkelgeometri 
(du MÅ ha passer) 

3.t 

ENGELSK 
Hollywood 

MUSIKK 
Møt på fotballbanen 

SAMFUNNSFAG 
2. verdenskrig 

GYM 
Møt ferdig kledd v/ 
skatebanen kl. 11.30 
Stjerneorientering 

4.t 
TILVALG 
Tysk, fransk, MAF, ALF 

 NATURFAG 
Elektrisitet 

NORSK 
Fagdag 

5.t 
 

Beskjeder: 
 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
- Onsdag blir det matteprøve for noen elever (de det gjelder har fått beskjed). 
 

- Retningslinjer du må følge; 
➢ chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen - INGEN utlån eller lading på skolen. 
➢ du må ha med alt av bøker, skrivesaker etc.  INGEN utlån hverken fra skolen eller medelever. 
➢ kom på skolen nærmest mulig kl.08.15, møt ved riktig inngang. 
➢ ha med mat og drikke, både kantinen og vannautomaten er stengt. 
➢ friminuttene blir ute så husk klær etter været og opphold deg på klassen sitt område. 

 

Prøver og annet gøy som skjer fremover: 
UKE 24: onsdag: naturfag  
UKE 25: mandag: fagsamtale samfunnsfag, tirsdag: UTV i 3.+4.t, fredag: siste skoledag før sommeren 
NB! Endringer og tilføyelser kan komme 
 

 
Tommy gav alltid tips til drosjesjåfører 

Ordenselever: Knut Joakim og Hedda 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.kjebekk@sandnes.kommune.no 

http://www.minskole.no/riska
mailto:anne.kjebekk@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Du vet hva diameter, radius, tangent, korde og sekant er. 
Du kan bruke sirkelens egenskaper til konstruering. 

Matematikk Før fredag skal du se disse videoene hjemme:  
https://www.youtube.com/watch?v=CPKxn1rk704  
https://www.youtube.com/watch?v=0r3_YcoS72k  
Det er lov å se de flere ganger om du ikke fikk det med deg! Ellers er hjemmearbeidet å sørge for at du har 
passer, gradskive og linjal so fungere, og ta det med på fredag (Kathe selger om du mangler noe). 

Ukas mål Lese tekster og forberede seg til fagsamtale. 
Norsk Denne uken er leksen å lese godt gjennom tekstene i forberedelsesheftet og forberede seg på fagsamtale. 

Du får tid på skolen til å forberede deg, men det er lekse å forberede seg hjemme også: Les tekstene, skriv 
ned notater og se på oppgavene og øv deg på dem.  

Ukas mål Drøfte ulike kulturer og levesett i USA og Hollywood. 
Engelsk Les s.94-96 

 

   

Ukas mål Du kan forklare hva elektrisk strøm, spenning og resistans er, og vet måleenhetene for dem. 
Du kan tegne koblingsskjema. 
Du kan forklare forskjell på serie- og parallellkobling. 
Du kan lage ulike koblinger og bruke amperemeter og voltmeter til å måle strøm og spenning. 
Du vet hva en motstand er og kan komme med eksempler på motstand. 
Du kan forklare Ohms lov og bruke den i utregninger. 

Naturfag Nå tar vi endelig opp igjen temaet elektrisitet som vi jobbet med før 
hjemmeskoleperioden. Det blir flere timer naturfag denne uka og på onsdag 
skal matte fordypningsgjengen fra 9A jobbe praktisk med Hiim (på rom 1). 
Torsdag får resten av gjengen jobbet med koblinger, og vi skal ha en teoritime. 
Før torsdag skal du lese s. 113 - 115 i Tellus.   

Ukas mål Du kan fortelle om hvordan første verdenskrig startet og hvordan den utviklet seg. 
Du kan fortelle om hvordan Hitler førte krigen og hva som menes med den endelige løsningen. 
Du kan fortelle om årsaker og konsekvenser av første verdenskrig. 

Samfunnsfag Før timen på torsdag skal du ha lest s. 167 - 168 i Kosmos. Les på en slik måte 
at du får med deg det som står. Du kan f.eks lese flere ganger, skrive stikkord, 
gjenfortelle et og et avsnitt. Gjør det som fungerer for deg! 

 

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Lære kartlesing. 

Kroppsøving Husk ute-gymtøy! 
 

  Husk ute-gymtøy! 

Ukas mål Å kunne samarbeide og være kreative. 
Musikk  Møt på fotballbanen. 

Stå klassevis. 
Tema: “Superstars” - ta 
med evt. kostymer/ små 
rekvisitter som du 
forbinder med en 
superstjerne.  

  

Ukas mål  
Fransk  

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 Utføre arbeidsoppdrag på best mulig måte.  
Arbeidlivsfag     

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPKxn1rk704
https://www.youtube.com/watch?v=0r3_YcoS72k

