
 

UKEPLAN 9A  

Uke 24 - U3 
Ukas egenskap: Ansvarsbevissthet 
 

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

Timeplan:  
 Mandag 8/6 Tirsdag 9/6 Onsdag 10/6 Torsdag 11/6 Fredag 12/6 

1.t 
NORSK 
Fagsamtale 

SAMFUNNSFAG 
2. verdenskrig 

TILVALG 
Tysk,fransk,matte,ALF 

 

UTESKOLE 
 

Årets  
siste uteskole! 

Tur og leker 
 

 

ENGELSK 
The Dream of America 

2.t 
NATURFAG 
Repetisjon 

NORSK 
Medelevvurdering av 
tekster 

NATURFAG  
Vurdering 
(praktisk + skriftlig) 

SAMFUNNSFAG 
(vikar) 
2. verdenskrig 

3.t 

VALGFAG 
Programmering: 
ulike programmer 
FAOH: 
Ballspill 

NATURFAG 
Forberedelse vurdering 
 

MUSIKK 
 

GYM 
Slåball - møt ferdig 
kledd kl. 11.30 ved 
skatebanen. 

4.t 

MAT OG HELSE 
Hjemmeskole: 
Lage restelunsj. 
Oppdraget ligger på 
classroom.  

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

 NORSK 
Skriv ferdig tekster og 
lever 

5.t 
 

Beskjeder: 
 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
 

- 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 25: mandag: fagsamtale samfunnsfag, tirsdag: UTV i 3.+4.t, fredag: siste skoledag før sommeren 
 

 
Det var sommer, det var sol og Agnete hadde bare tær 

Ordenselever: Tobias og Ivan 

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 Vurdere egne og andres tekster 
Fullføre tekster 
Gjennomføre fagsamtale 

Norsk Fullføre fagdagstekstene. 
 

Ukas mål Ha kunnskap om norsk immigrasjon til USA på 1800-tallet 
Engelsk     

Ukas mål Du gjør ditt beste i vurderingssituasjonen og får vist hva du kan om elektrisitet. 
Naturfag Onsdag skal vi ha en vurdering i elektrisitet (noen 

skal ha den praktiske delen på tirsdag). Bruk 
målarket, læreboka kap.5 og Tellus sitt nettsted i 
forberedelsen. Snakk fag sammen og forklar 
hverandre faguttrykk og begreper.   

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 Denne uka får du to valg når det gjelder hjemmearbeid, gjør det du tenker du lærer mest av! 
Alternativ 1:  
Se minst en episode (2, 3, 4 eller 5) av serien om andre verdenskrig som du finner her; 
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=%23apokalypse%20andre%20verdenskrig . Velg episode 
utfra hvilken del av krigen du kan minst om.  
Alternativ 2: 
Les sammendraget s.173 et par ganger. Bruk så kapittel 5 (s.156 - 172) og lag en oppsummering av 
andre verdenskrig. Du kan skrive sammendrag, lage tankekart, en presentasjon, avisartikkel eller finne 
andre måter selv. 

Ukas mål Utvikle ferdigheter i slåball. 
Kroppsøving  

 

  Husk ute-gymtøy! 

Ukas mål Kunne lage mat av rester.  
Kunne begrunne hvorfor det er viktig å kunne lage mat av rester.  

Mat og helse Skum gjennom artiklene som ligger på classroom, om restemat.  
 

Ukas mål Vi jobber med å fylle hull. Setningsoppbygging, bøyning av verb og artikler.  
Tysk     

Ukas mål Du kan forklare hva målestokk er og kan regne med det. 
Du kan regne med forhold i ulike praktiske sammenhenger. 

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 Gjøre ferdig arbeidsoppdrag. 
Arbeidlivsfag     

Ukas mål Utvikle ferdigheter i diverse ballspill. 
Fysisk aktivitet 
og helse 

Mandag får dere vite karakteren i faget. Jeg tar ut en og en mens dere spiller diverse ballspill. 
Møt ferdig kledd ved skatebanen kl.11.30. 

Ukas mål Kunne de ulike trafikkskiltene.  
Trafikk     

Ukas mål Oppsummere hva vi har lært i år i sal og scene. 
Sal og scene     

Ukas mål Kunne pakke tursekk. 
Være positiv og gjøre sitt beste. 

UTESKOLE Pakk med deg god mat og drikke. Vi skal gå tur og ha ulike leker og aktiviteter :) 
 

 

 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=%23apokalypse%20andre%20verdenskrig

