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Ukeplan for klasse: 9B    Uke: 38 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
38  -Political debate 

Prøve i KRLE- 
Jesus og 
evangeliene 

 -Matteprøve: 

Kap.1  
-Liten 

lekseprøve: 

nynorske verb 
-Fotografering 
-Fremføring i 

fransk 

 

39  Heldagsprøve 
bokmål 

 Spanskprøve: 
kap.2  

Heldagsprøve 
engelsk 

Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 

Samfunnsfag Du skal kunne fortelle om miljøproblemer knyttet til jordbruket, biologisk mangfold, 
matfordelingen i verden, matfatet i havet. 

Naturfag Du skal kunne fortelle om egenskaper til metaller og ikke-metaller, 
elektronparbindinger og karbon i ulike former. 

Matte -kunne regne med negative tall i de fire regneartene, tall på standardform og med 

bokstaver som prefiks  
-kunne finne mønstre i tallrekker og regne med tallforhold i ulike sammenhenger 

Engelsk -kunne forskjellen på venstre- og høyrepolitikk  
-kjenne til de politiske partiene i USA og gjøre seg opp egne meninger om viktige 

saker.  
-kunne argumentere for og imot sine synspunkter 

KRLE -kunne fortelle om Jesus og hvordan han omtales i evangeliene 

Norsk -Nynorske verb.  
-Bokmål - Skrivekurs  
-Lese – Lese i låneboken. 

Timeplan 
Time/Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1. 09:00-09:45 Samfunnsfag Norsk M&H/Musikk Matte Norsk 

2. 09:45-10:30 Samfunnsfag Fremmedspråk M&H/Musikk Norsk Norsk 

F: 10:30-11:00  

3. 11:00-11:45 Naturfag Engelsk M&H/Naturfag Fremmedspråk Samfunnsfag 

4. 11:45-12:30 KRLE Engelsk Naturfag/M&H Fremmedspråk Engelsk 

F: 12:30-12:45  

5. 12:45-13:30 Valgfag KRLE Musikk/M&H Gym Matte 

6. 13:30-14:15 Valgfag Matte Musikk/M&H Gym Naturfag 

7. 14:15-15:00   UDV   

Leksehjelp      
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 
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Norsk Torsdag 22.9. Lekseprøve - sterke og svake verb  
Lekse til fredag 23.9. Les novellen Black&Decker og gjør oppgave 1,2,3 og 4 på siste side 
i novellen.  

 

Matte Les til matteprøven. Forslag: Øv på oppgavene i "Vi øver mer" og les sammendraget i 
kap.1. 

 

Engelsk Les på argumentene dine og øv til debatten. 

 

Naturfag På skolen og hjemme jobber vi med: s.22 til og med s.27. Gjør nøkkelspm s.23, 25 og 
27. Lag dine egne notater til s.22-27. Gjør oppgave 13, 14, 15, 16, 17, 24,  25 og 26 s.29-
31 

 

KRLE Tirsdag: Prøve i "Jesus og evangeliene" (kopiheftet). Se utdelte læringsmål. 

 

Samfunnsfag På skolen og hjemme jobber vi med: s.49 til og med 55. Gjør "Finn svar i teksten" s.52 
og 56. Les s.58-64. Gjør "Finn svar i teksten" s.62. Lag egne notater til s.49 til og med 62 

 

Kunst og 
håndverk 

 

 

Gym  

 

Fransk Fremføring/opplesning av presentasjonen om deg selv og dine nærmeste 

 

Spansk Tirsdag: Vi arbeider med oppgavene til kap. 2.   
Torsdag: Vi leser hele kapittelet. Dere skal kunne oversette, besvare spørsmål om 
teksten på spansk og kunne bøye alle verbene i presens.  

 

Tysk  

 

Valgfag Innsats for andre: Dere skal bruke timene til å jobbe med oppgaven som ble utlevert i 
uke 37. Framføring mandag 26.09 

Mat & Helse 
Grove rundstykker. 
 Kunne følge de 7 trinnene for å lage gjærdeig og 
kunne gjøre greie for bruken av gjær og dets 
kriterier. Lekse.: arbeidsoppgavene 

 

 

 

Fravær kan meldes på sms til 59440113. Start meldingen med fornavnet til eleven, for eksempel "Ole er 

borte fra skolen i dag pga. forkjølelse". 


