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Ukeplan for klasse: 9B    Uke: 42 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
42 Halvdagsprøve 

nynorsk 4.t-6.t 
   Prøve samf.fag 

43 FN-dag - samling  Naturfagsprøve 
Kl.12.45: Film 

Tyskprøve  

Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 

Tysk Fakta om Østerrike; se kap. 2, gram: preposisjoner med akkusativ, pres. perfektum 

Samfunnsfag På prøven skal du kunne gjøre rede for utviklingen i jordbruket og utviklingen knyttet 
til fiske – se eget målark. Gjøre deg kjent med Norges utvikling fra 1814 til ca 1850. 

Naturfag Kunne gjøre rede for enkle kjemiske reaksjoner og egenskaper til noen stoffer 

Engelsk Kunne litt om Storbritannias kultur, historie og språk 
Kunne litt om berømte britiske mennesker  

Matte Kunne løse opp parenteser og regne sammen bokstavuttrykk 
Kunne regne med potenser, potensuttrykk og parentesuttrykk 

KRLE Kunne gjøre rede for enkelte forhold knyttet til kirke og misjon i Norge 

Norsk Lære om ulike talemål, dialekter og sosiolekter. Diskutere holdninger til ulike talemål. 
Øve deg på å forstå svensk og dansk.  

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      

 

  



Lekser og oppgaver i de ulike fagene 
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Norsk Lese utdelt hefte om norske dialekter, svensk og dansk. Lære deg faguttrykkene knyttet 
til temaet (se forsiden av hefte). Til fredag: Gjøre oppgave 3a og b s. 343 i heftet.  

 

Matte Gjør oppgavene i Kikora. Se på instruksjonsvideoer på Youtube hvis du er usikker på 
hvordan du skal løse dem (søk for eksempel på "algebra parenteser"). 

 

Engelsk Les tekst E: "King Arthur" på s.42-44 (C leser "longer version" på s.229) og task 7A og B 
på s.44 (C gjør task 7C også). 

 

Naturfag Mandag, evt også onsdag: Vi lager målark til naturfagsprøve onsdag 26.okt. Øve til 
prøven. Lekse hele uken: Øve til prøven neste uke + oppg.9, 10 og 11 s.51 

 

KRLE Tirsdag: Ferdig med en kort tekst om kirke og misjon, cirka 4 avsnitt, som skal ha en 
tredelt struktur. Grunnlaget for teksten er kapittelet om "Kirke og misjon". 
Vi arbeider videre med oppgaven som skal være ferdig i uke 45 (se målark).  

 

Samfunnsfag Mandag: Vi gjennomgår de første sidene i nytt kapittel – s.92 til s.96. Deretter øver til 
prøven på fredag. Fredag: Prøve i kap 3 og 4 – se eget målark. 

 

Gym Valgfritt: Tren på øvelser for kondisjon og styrke. 

 

Fransk Vi arbeider med feriepresentasjon, kap. 2 og passe compose (perfektum, preteritum) 

 

Spansk Tirsdag: Vi fortsetter med kapittel 3 og øver på å stille spørsmål.  
Torsdag: Vi arbeider med oppgaver.  

 

Tysk Tirsdag: Glosene til side 22 og side 27. 
Torsdag: Prøve. Les godt på stykkene side 22, fakta side 24, side 27. Du bør nå kunne 
bøye verb i presens, analysere setninger, presens perfektum og bruk av akkusativ. 

 

Valgfag Demokrati i praksis: På grunn av skrivedag denne uka: Vær klar til framføring på 
mandag, den 24.10. 

Mat & Helse 
 Dere skal lage deres eget grovbrød. NB! Ta 

med papirpose, brødet vil være varmt når 

dere tar det med dere: 
 

 

Teori: Mineralstoffer. Lese de få linjene om 

mineraler på s 26 i Matlyst + oppgavene på arket. 

Du skal kunne gjøre greie for mineralstoffene og 

deres oppgaver i kroppen. Du skal også vite 

hvordan vi kan redusere saltforbruket. 

 

ENGELSK FORDYPNING: Gjennomgåelse av stiler 

og arbeid med enkle grammatikkoppgaver. 

 

 

 


