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Ukeplan for klasse: 9B    Uke: 41 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
41   Prøve i M&H i 

1.time 
Heldagsprøve 
matte 

Bursdagsfeiring 
for september 

42 Halvdagsprøve 
nynorsk 

   Prøve samf.fag 
kap 3+4 

Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 
Samfunnsfag Kunne gjøre rede for de ulike målene som kommer frem på målarket til prøven som 

klassen lager sammen med lærer. 

Naturfag Kunne gjøre rede for vannets kretsløp, vannmolekylet, vann som løsemiddel og 
kjemisk felling.  

KRLE Kunne redgjøre for hovedtrekk knyttet til kirke og misjon (se læringsmål fra ark). 

Engelsk Kunne litt om Englands historie og berømte mennesker 
Kunne litt om engelsk kultur 

Matte Heldagsprøve 

Norsk Kunne bøye substantiv, sterke og svake verb på nynorsk.  

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 Øve til nynorsk skrivedag. Dere får med øvingshefte hjem på tirsdag. Vi jobber med 
dette både på skolen og hjemme.  
Gjør ferdig hefte til norsktimen på fredag.  

 

Matte Forbered deg til heldagsprøven ved å se på tidligere heldagsprøver og repetere ting du 
er usikker på. 

 

Engelsk Read p.40-41 and do task 6. 

 

Naturfag På skolen og hjemme (til mandag) jobber vi med s.44 til og med 49. Gjør 
nøkkelspørsmål s.47 og 49. Gjør ferdig det vi jobbet med før høstferien: s.36-43. Gjør 
nøkkelspørsmål s.37, 39, 41 og 43. Lag notater til alle sidene. Gjør også oppgave nr 1, 6 
og 7 s.50. 

 

KRLE Kirke og misjon side 168-211.  Lekse til tirsdag: Skriv noen stikkord/lag et tankekart om 
hvilke spor fra kristendommen vi kan finne i norsk kultur og samfunnsliv. Skriv ferdig en 
tekst til tirsdag i uke 42.  

 

Samfunnsfag Mandag: Vi lager spørsmål/målark til samfunnsfagsprøve kap 3 + kap 4. Lekse denne 
uka: Øve til prøven som blir fredag 21.oktober. 

 

Gym Frivillig: Gjøre øvelser som øker styrke og kondisjon. 

 

Spansk Vi starter med kapittel 3: Mi hermano ha desaparecido! Les teksten og merk de 
glosene/setningene du ikke forstår.   

 

Valgfag Design redesign. Vi fortsetter med samme oppgave og samme mål som før ferien.  
Ha et klart mål for hva du skal få gjort denne gangen. Legg en plan. 
Demokrati i praksis: På mandag starter framføring av en aktuell sak. Se eget ark. Vær 
godt forberedt!  

Mat & Helse Prøve i følgende emner: 

Hygiene, næringsbehovet, energibehovet, 

gjærdeig og proteiner. 
 

 

Vi skal lage eplekake (Ta med en boks for 

eventuelle rester) 

Teori: Side 22 i matlyst om fett +oppgavene. 

Du skal kunne gjøre greie for fettets oppgaver, -

hvordan det er bygd opp,- hvordan vi deler det 

inn og hvordan vi kan redusere fettforbruket. 

 

NB! Flott om de som har mulighet kan ta med 

nedfallsfrukt. Det gjør ikke noe om eplene er litt 

markspiste og har mørke flekker. ( Det skjærer vi 

bort)  :-) 

 

 

 


