
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Tenker du på hvordan 

du bruker digitale 

medier? 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 39 

Mandag 26.– fredag 30. september 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

email: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

39  9B Samf. 

Prøve 

Tysk-

prøve 

Test 

nynorsk 

substantiv 

9B 

9C: 

Samf.prøve 

Test 

nynorsk 

substantiv  

9A, 9B, og 9 

D 

9A& 9D:  

Samf.prøve 

40                                          Høstferie! 😊  

41    Spansk 

pres/video  

 

42  Prøve  
KRLE 9A 

Prøve 

Matte ACD 

Prøve KRLE 

9D 

Prøve 

Matte B 

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne bøyge substantiv i alle kjønn 

Lekser: Skriv hovudreglane for bøyging av substantiv i alle 3 kjønn. Skriv så 2 for kvart 

kjønn, hankjønn, hokjønn og inkjekjønn., eks. Ein dag – dagen- fleire dagar – alle dagane.   

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med ulike tekster, og repetisjon av substantivbøying på nynorsk.  

 

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no


Mate-

matikk 

 

Mål: Regne ut gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde, både ved 

regning og ved hjelp av Excel 

Nivå 1 Se leksjonene 4.6, 4.7, og 4.8 på Campus 

 
Oppgaver, se ark Its’Learning.  
 

Oppgave 1.2: Gjør 1 stjerne oppgaven 
Oppgave 1.3: a, b og c 
Oppgave 1.19: Gjør 1 stjerne oppgaven på Excel, og lever på 

Its learning 

 
Nivå 2 Se leksjonene 4.6, 4.7, og 4.8 på Campus 

 
Oppgaver, se ark Its’Learning.  
 

Oppgave 1.2: Gjør 2 stjerne oppgaven 
Oppgave 1.3: a, b og c 
Oppgave 1.19: Gjør 2 stjerne oppgaven på Excel, og lever på 

Its learning 

 
Nivå 3 Se leksjonene 4.6, 4.7, og 4.8 på Campus 

 
Oppgaver, se ark Its’Learning.  
 

Oppgave 1.2: Gjør 3 stjerne oppgaven 
Oppgave 1.3: a, b og c 
Oppgave 1.19: Gjør 3 stjerne oppgaven på Excel, og lever på 

Its learning 

 
Dette jobber vi med på skolen: 

 
Gjennomsnitt, Median, Typetall, Variasjonsbredde, Bruk av Excel 

 
Engelsk 

 

 
 

Mål: Learn about the Native Americans  

Lekse: Read the text https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-

ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-

a970-9106cd69e178/resource:1:68893  

 
+ Write 7 sentences about what you learned about the Native Americans.  

 
Gr. Lekse: Read the first two paragraphs of the text: 
https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-

a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893 
 
+ Write 5 sentences about what you learned about the Native Americans. 

 
 
Dette jobber vi med på skolen: 

We focus on Native Americans.  
 

https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893
https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893
https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893
https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893
https://ndla.no/subject:1:4ad7fe49-b14a-4caf-8e19-ad402d1e2ce6/topic:1:b9b98bf8-787d-4d25-a0c6-37c725050502/topic:1:e3bbd497-8bb6-4654-a970-9106cd69e178/resource:1:68893
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.funt.no/images/matematikk.gif&imgrefurl=http://www.funt.no/pdf/matematikk.htm&usg=__qOlzS2MjkyHd8shlFWcTVZ7hbKw=&h=908&w=1200&sz=53&hl=no&start=1&um=1&tbnid=Lt0WLS2gM8UnlM:&tbnh=114&tbnw=150&prev=/images?q=matematikk&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


Naturfag 

 

Mål: 

 Forklare hva vi mener med naturressurser, og vurdere om en 

naturressurs er fornybar eller ikke-fornybar 
 Forklare hva som menes med livsløpet til et produkt, og hvorfor 

kjennskap til livsløpet er viktig når vi skal vurdere hvor bærekraftig 

produktet er 

 
A  

B   

Dette jobber vi med på skolen: 
Kap. 6 Naturressurser i boka Solaris 9. Side 144-162 

 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om koloniseringen av Afrika, årsaker, konsekvenser, 

viktige hendelser osv.  

 
Lekser: Øv til prøven om temaet “kampen om Afrika”, se over tekster på 

aunivers, se ordbank og powerpoint på itslearning.  

 
Dette jobber vi med på skolen: 

Prøve i siste samfunnsfag-time denne uka.  
 

KRLE  

 

 

Mål: lære om Dalai Lama 

 

Lekser: Les s. 131-132 i Store Spørsmål. Bruk internett til å finne informasjon om 

Dalai Lama. Skriv tre faktasetninger om ham. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 
Dalai Lama og buddhismen i Vesten, arbeidshefter som vi fortsetter å jobbe 

med. 

Tysk 

 

Mål: Jeg er godt forberedt til prøve 

Lekse: 

Forbered deg så godt du kan til prøven tirsdag – lykke til! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Prøve tirsdag – info og mål ligger på itslearning 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kjenne til og kunne snakke om Hollywood og ulike typer filmer på 

engelsk.  

Les teksten “Hollywood-the land of dreams”. Teksten finner du på It’s.  

Svar på 5 quick ones. Husk å skrive fullstendige setninger! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi blir kjent med Hollywood og jobber med muntlige og skriftlige oppgaver 

knyttet til temaet.  

Spansk 

 

Mål: Kunne fortelle om sitt eget hjem på spansk  

Lag en film/presentasjon på spansk om hjemmet ditt! Se oppgaven “Mi 
casa/apartamento” på itslearning. Leveres/presenteres torsdag i uke 41.  

http://images.google.no/imgres?imgurl=http://epi.gavle.se/upload2/_Utbildning&Arbete/AME/Feriearbete/Internationellt/tyskland.gif&imgrefurl=http://www.catchgamer.no/?module=forum&f=findpost&t=r&id=1391647&usg=__mglHqIpHEvEYcuxUpP1c_H2FDJY=&h=297&w=375&sz=9&hl=no&start=8&um=1&tbnid=srBxN_j86_7RhM:&tbnh=97&tbnw=122&prev=/images?q=tyskland&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://daria.no/skole/doc/html/8469.doc-filer/image004.jpg&imgrefurl=http://www.daria.no/skole/?tekst=8469&usg=__B55O6YZ7mJC9m2oIq9NU3MCOOBs=&h=389&w=372&sz=15&hl=no&start=16&um=1&tbnid=_fE0vTpKDIf-gM:&tbnh=123&tbnw=118&prev=/images?q=reagensr%C3%B8r&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


Dette jobber vi med på skolen: 

Dere lager manus og jobber med oppgaven “Mi casa/Mi apartamento”. Vi jobber 

med kap. 1 og går igjennom preposisjoner.  

Mat & helse 

 

 

Mål: Kjenne til ulike matlagingsmetoder, metoder for hvordan man konserverer mat 

og ulike matkulturer og matregler.    
Les leksjon 21 “Råvarer og konserveringsmetoder”. 

Husk forkle! 
 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi lager laksenuggets med båtpoteter og muffins.  

KRØ 

 

 

Mål: 

Lekse: Vær i aktivitet minimum 2x30 minutter i løpet av uka 

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Kondisjon (Ute) 

9B Friidrett (Ute) 

9C Ballspill (Inne) 

9D Styrke (Inne) 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: 

 

Det blir ikke Blåfjell-løp til uka. Værmeldingene er ikke på vår side i den 

kommende uka. Ta med utstyr til inneaktivitet.  
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