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Ukeplan for klasse: 9B    Uke: 47 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
47  Prøve i M&H i 

1.time 
 Styrketester/ 

Volleyball 
Elev-
undersøkelsen 

48 Heldagsprøve 
norsk sidemål 

 Heldagsprøve 
engelsk 

Styrketester/ 
Volleyball 

Heldagsprøve 
norsk hovedmål 

49  Heldagsprøve 
matematikk 

Fremføringer 
samfunnsfag 
Uke50:Oslotur 

3km i 

Mossehallen 

 

Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 

Engelsk Know something about the different aspects of a novel: title, beginning etc.  
Know how to become a better reader of novels and analyse them 

Matematikk Kunne bruke likninger til å løse problemer 
Kunne regne med prosent, fart og målestokk 

Samfunnsfag Du skal arbeide godt med presentasjonen  

Naturfag Du skal kunne rede for hormonsystemet i kroppen. 

Norsk Lære om hva saktekster er, og hva som kjennetegner dem. 
Lære om hvordan ulike saktekster er bygd opp.  
Kunne skrive en argumenterende tekst. 

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      

Skooler.moss.kommune.no 
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 
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Norsk Til torsdag: Oversette tekst fra bokmål til nynorsk. Teksten deles ut i norsktimen på 
tirsdag.  
Vi jobber med skriving av argumenterende tekst.  

 

Matte Gjør oppgavene i Kikora. 

 

Engelsk Skriv videre på en av innledningene dine. Få med "setting", minst én "character" og 
start på "the plot". Vurder hvilken "narrative voice" som er mest hensiktsmessig og 
skriv minst tre (nivå A) til seks avsnitt. 

 

Naturfag Hjemme og på skolen jobber du godt med s.76 til og med s.81. Gjør nøkkelspørsmål 
s.77, 79 og 81. Lag notater til sidene. Svar på 6 av oppgavene på side 82 (velg selv). Vi 
lager mål til naturfagsprøve - og blir enige om dato. 

 

KRLE Vi fortsetter med presentasjoner – Kirke og misjon 

 

Samfunnsfag Vi jobber godt med presentasjonen – forbereder fremføring 7.desember. Se eget ark 
(arket finner du også på www.vetle.de) 

 

Gym Frivillig: Tren øvelser for styrke og kondisjon. 

 

Fransk Kjenne til grammatiske strukturer; kunne samtale om venner og skole. Vi 
arbeider videre med substantiv, samt begynner på kap. 2 

 

Spansk Capítulo 4: Dónde está el cine Capitol?   
Tirsdag: Les. 13. Dere vil bli hørt i teksten. Øv på å lese, oversette og svare på spørsmål 
fra teksten.  
Torsdag: Les s. 14-17. Vi skal øve på å forklare veien. Vi forsetter med oppgavene.   

 

Tysk I ukene 47 og 48 skal du jobbe med kap. 3 både hjemme og på skolen. Gjør ferdig 
oppgavene i arbeidsheftet ditt. Du skal kunne dativpreposisjonene og personlige 
pronomen i alle kasus. 

 

Valgfag Demokrati i praksis: Mandag: Dere får jobbe med oppgaven deres en liten stund før 
dere skal ha framføring. 
Design redesign: Keramikkprodukt med inspirasjon fra Antoni Gaudi. For å rekke å få 
brent arbeidene før jul, må de gjøres ferdig denne gangen. Jobb effektivt med et klart 
mål. 

Mat & Helse 
 

 

Mattradisjon og kultur i sammenheng med høytid og fest. 

Luccekatter og risgrøt i verkstedet. Rengjøring. 

Internett-adressen foreldre kan bruke til å komme inn på skoleportalen er foreldre.moss.kommune.no.  

 

 


