
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus 

Vi gjør det hyggelig for 

alle å være på skolen 

vår. 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 48 

Mandag 28. november -  fredag 2. desember  2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

48  9C samf 

pres 

 

9C samf 

pres (i eng) 

 

Spansk-prøve 

Innlevering tysk 

Fagsamtale/presentajon 

i engelsk fordypning 

9C samf 

pres (utv) 

 

49 KRLE 9C  Prøve 

matematikk 

9A, 9C og 

9D 

KRLE 9B og 

9C 

 

 Prøve 

matematikk 

9B 

KRLE 9B 

50 FOKUSUKE 

51  Siste 

skoledag 

   

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Bli kjent med litteraturhistorien. 

Lekser:  

Les kopiene som er lagt ut på It´s learning om norrøn litteratur, renesansen, 

barokken og opplysningstiden. 

 

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


Norsk 

 

Skriv minst 5 stikkord fra hver av periodene. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Litteraturhistorien vår + rettskriving. 

Mate-matikk 

 

Mål: Regne areal og omkrets av sammensatte figurer 

Kunne bruke Pytagoras til å finne den ukjente siden i rettvinklete trekanter 

Nivå 1 Se arbeidshefte på Its’Learning 

Gjør oppgavene i arbeidshefte dere ikke rekker å gjøre på skolen 

Nivå 1 oppgaver 

Nivå 2 Se arbeidshefte på Its’Learning 

Gjør oppgavene i arbeidshefte dere ikke rekker å gjøre på skolen 

Nivå 2 oppgaver 

Nivå 3 Se arbeidshefte på Its’Learning 

Gjør oppgavene i arbeidshefte dere ikke rekker å gjøre på skolen 

Nivå 3 oppgaver 

Dette jobber vi med på skolen: 
Areal, Omkrets, Formlikhet og Pytagoras 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om kultur, historie og samfunn i Canada  

lekse  Read/listen to the text “Sasquatch” on aunivers Sasquatch - Aschehoug Univers 
(lokus.no) 
 
Learn the following words: claim (påstar), chirping (kvitrer), ferry (ferje), peculiar 
(merkelig), creature (vesen), upright (oppreist), roaming (vandrende), wilderness 
(villmark), blessing (velsignelse), encounter (møte).  
 
Do “Understanding” (write the answers down).  
 
  

Gr. 

lekse 
Read/listen to the text “Sasquatch” on aunivers Sasquatch - Aschehoug Univers 
(lokus.no) 
 
Learn 8 of the following words: claim (påstar), chirping (kvitrer), ferry (ferje), 
peculiar (merkelig), creature (vesen), upright (oppreist), roaming (vandrende), 
wilderness (villmark), blessing (velsignelse), encounter (møte). 
 
Write 8 sentences with 8 of the words.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi jobber videre med temaet Canada + litt grammatikk.  

 

Naturfag 

 

Mål: Kunne programmere og koble en mikrokontroll til å utføre enkle 

oppgaver 

A Forklar begrepene: Transistor, Diode, LED og 

Microbit/Mikrokontroller 

B Les side 207-213 

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/sasquatch/sasquatch?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/sasquatch/sasquatch?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/sasquatch/sasquatch?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/sasquatch/sasquatch?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
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
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


Forklar begrepene: Transistor, Diode, LED og 

Microbit/Mikrokontroller 

Dette jobber vi med på skolen:  
 

Side 207-213 Elektronikk i informasjonsbehandling 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om første verdenskrig 

 

Lekser: Øv til fremføringen om første verdenskrig, se oppgaven på itslearning.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Presentasjoner denne uka.  

 

KRLE  

 

 

Mål: å kunne presentere og formidle kunnskap om hinduismen   
 

 

Lekser: Jobb med prosjektet. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Ferdigstilling av prosjekt. Vi utsetter fremføring til uke 49, men dersom noen vil 

fremføre denne uka er det lov. 

Tysk 

 

Mål: Jeg jobber godt med innleveringsprosjektet både på skolen og hjemme 

Lekse: 

Arbeid med den muntlige innleveringen. Innlevering på itslearning.  

Frist torsdag kl. 23:59. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Timene brukes til å jobbe med innleveringen. 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: kunne utforske og presentere innhold, form og formål i spill, film og musikk.    

Forbered deg godt til presentasjonen/fagsamtalen! 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi gjennomfører presentasjoner/fagsamtaler.  

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke ir+a+infinitiv, kunne snakke om en vanlig dag 

 
Øv til prøven om parte 2 og 3 i unibok/aunivers. Se målark på itslearning. 

Jobb også godt med øveheftene dere har fått.  

 
Dette jobber vi med på skolen: 

Dere får timene før prøven til å øve, prøve i siste spansktime denne uka.  

 
Mat & helse Mål:  

 

 

 

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


 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi vasker ned kjøkkenet og lager innbakte pølser.  

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Dans 

9B Svømming 

9C Volleyball/badminton 

9D Friluftsliv 

 

Fysisk aktivitet 

og helse 

Mål: 

 

Gruppa til Anne blir inne i hallen med Svein og har Badminton. Gruppa til 

Svein blir i klasserommet sammen med Anne.  

Programmering Prøve til tirsdag. Øvingsoppgaver og leksjoner ligger på 

Campus.inkrement.no 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRmujuoo3SAhWBjiwKHSitDV4QjRwIBw&url=http://valg-i-focus.blogspot.com/2012/09/mat-og-ernring-handler-om-ansvar.html&bvm=bv.146786187,d.bGg&psig=AFQjCNEvlusZTk-ch__Gqa_vjZZyrWQahQ&ust=1487082140229593

