
  

 

Ukeplan 9B  

Månedens egenskap: Tålmodighet Uke 23 (3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
 

Fri 
2. pinsedag 

 

Naturfag 
Olje og gass 

Språk/ALF/ 
fordypning 

Matte 
Sirkelgeometri 

Norsk 
Fagdag 

2 

KRLE  
Oppgaveskriving 

Norsk 
Fagdag 

KLT Gym 
Møt ferdig kledd 
v/skatebanen  
kl. 09.40 
Stjerneorientering 

3 

Matte 
Sirkelgeometri 

Musikk Engelsk 
Vi kikker på året 
med engelsk. Hva 
har fungert og ikke? 

MOH 
Hjemmeskole 
Lage restelunsj. 
Oppdraget ligger på 

classroom.  
4 

Språk/Alf/ 
fordypning 

 Samfunn 
Andre verdenskrig 

5     
 

Beskjeder: 
 

❖ På www.minskole.no/riska finner du timeplanen for uka og mye annen informasjon. 
❖ 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. 
➢ ha med mat og drikke, både kantinen og vannautomaten er stengt. 
➢ friminuttene blir ute så husk klær etter været. Hver klasse får tildelt sitt område. 

Prøver og annet gøy som skjer fremover:  
UKE 23: Mandag: FRI (2. pinsedag), Onsdag Mattevurdering (noen elever) Fredag: Innlevering KRLE-oppgave 
UKE 24: Samfunn og naturfag vurdering (noen elever) 
NB! Endringer og tilføyelser kan komme 

 
Aslak ga alltid tips til drosjesjåfører 

 
Ordenselever: Rom 1: Erik og Kitty Rom 2: William og Stian L 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: anne.mette.sagen@sandnes.kommune.no  eller tlf. 416 85 444 

 

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


  

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

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 Kunne bruke sirkelens egenskaper til konstruering 
Matematikk  

Ukas mål Å se tilbake på året som nærmer seg å være ferdig. Å kunne reflektere over egen                
læring.  

Engelsk På tirsdag tar vi et overblikk på året som har gått. Hvilke tema har du syntes vært                 
interessant? Hva har du lært? 
Hvilke undervisningsopplegg og former har du lært mest av? 

Ukas mål Kunne fortelle hvordan olje og naturgass har blitt til 
Kunne fortelle hvordan disse stoffene blir brukt og hvordan de påvirker miljøet 

Naturfag De av dere som skal ha fagsamtale kan begynne forberedelsene til denne. Den holdes              
i neste uke målark ligger ute på classroom. 

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. De av dere som skal ha                 
fagsamtale kan begynne forberedelsene til denne. Den holdes i neste uke målark            
ligger ute på classroom. 

Ukas mål Kunne skrive en drøftende oppgave om livssynshumanismen  
KRLE     

Ukas mål Kondisjon og kart trening 

Kroppsøving Husk utegymtøy 

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 Felles beskjed: Møt på fotballbanen- stå klassevis. Gjelder alle gruppene 
Musikk  Tema: “Superstars” 

- ta med evt. 
kostymer/ små 
rekvisitter som du 
forbinder med en 
superstjerne.  

  

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 Utføre arbeidsoppdrag på best mulig måte.  
Arbeidslivfag     

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 Husk inne-gymtøy på mandag! 



  

 
Fysisk aktivitet     

 


