
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Vi gjør det hyggelig for 

alle å være på skolen 

vår. 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 45 

Mandag 7. – fredag 11.november 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Valfaget trafikk: Husk at førstehjelpsfilmen du har laga skal være klar 
til framvisning, tirsdag 8.november. 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

45 Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9A 

Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9C 

Skriveøkt i 

norsk: 9B 

og D 

 

Praktisk prøve i 

mat og helse 9B 

Praktisk prøve 

i mat og helse 

9D 

Skriveøkt i 

norsk: 9A og C 

46 Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9A 

Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9C 

Skriveøkt i 

norsk: 9B 

og D 

 

Praktisk prøve i 

mat og helse 9B 

Praktisk prøve 

i mat og helse 

9D 

Skriveøkt i 

norsk: 9A og C 

 

47  Teoriprøve 

i mat og 

helse, alle 

klasser 

   

48 Fremføring 

KRLE 

Fremføring 

KRLE 

 

Fremføring 

KRLE 

 

Spansk- & 

tyskprøve. 

Muntlig 

vurdering i 

engelsk 

fordypning.  

Fremføring 

KRLE 

 

Fremføring 

KRLE 

 

 

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


 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne uttrykke seg i ulike sjangre. Kunne bygge og strukturere tekster.  

 

Lekser: ' 

Ingen spesielle lekser denne uka, men det kan være lurt å forberede seg til 

skriveøkta, og gjerne repetere side 40 – 45 i kapittel 3 som er gjennomgått på 

skolen.   

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med kapittelet kapittel 3, Skriv kreativt.  

 

Mate-

matikk 

 

Mål: Omkrets og Areal av Sirkler 

Areal av Trapes 

 

Nivå 1 Se forelesning 1.5 og 1.6 på 

Campus.inkrement.no 

 

Gjør tildelte oppgaver på Campus 

6 oppgaver i Lærerens løype på 1.5 
4 oppgaver i Lærerens løype på 1.6 
 

Nivå 2 Se forelesning 1.5 og 1.6 på 

Campus.inkrement.no 

 

Gjør tildelte oppgaver på Campus 

4 oppgaver i Rød Løype på 1.5 

3 oppgaver i Rød løype på 1.6 

Nivå 3 Se forelesning 1.5 og 1.6 på 

Campus.inkrement.no 

 

Gjør tildelte oppgaver på Campus 

3 oppgaver i Svart Løype på 1.5 

2 oppgaver i svart løype på 1.6 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Omkrets og Areal av Sirkler 

Areal av Trapes 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om en reise til Jamaica på engelsk  

 

Lekse alle: Lag ferdig presentasjonen om en reise til Jamaica og vær forberedt til 

å fremføre den i timen, det vil bli gitt en liten underveisvurdering på denne.  

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi fullfører og presenterer oppgaven om Jamaica.  

 

Naturfag Mål: Utføre forsøk og skrive rapport 

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


 A Skrive og levere rapport innen Fredag 11.11 

B  Skrive og levere rapport innen Fredag 11.11 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Rapportskriving 

 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne forklare hva nasjonalisme er, og hvorfor nasjonalisme kan være 

både splittende og samlende 

 

Lekser: Les/Lytt til teksten: “Nasjonalisme samler og splitter fortsatt”.  
Nasjonalisme samler og splitter fortsatt - Aschehoug Univers (lokus.no) 
 
+Gjør “Finn svaret” oppgavene til teksten.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi ser en dokumentar fra Brennpunkt og har oppgaver knyttet til denne. Hvis 

mer tid ser vi videre på serien “Alt du elsker”.  

 

KRLE  

 

 

Mål: å kjenne til sentrale begreper i hinduismen 

 

Lekser: skriv ned en definisjon eller forklaring på disse begrepene:  
dharma, puja, kastesystemet, rituell renhet. Husk å skrive med egne ord og ikke 

kopiere! 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

“Alt går i sirkel”, s. 40-43 i Store Spørsmål.  

Tysk 

 

Mål: Jeg kan handle og betale for mat på tysk 

Lekse:  

Øv på ord og uttrykk du trenger i din rolle (fordeles tirsdag) til torsdag 

(gjennomføring av markedet) 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi gjennomfører et liksom-marked på torsdag i dobbelttimen, forberedelser i 

enkelttimen på tirsdag. 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne tilegne seg flere engelske ord og uttrykk gjennom ulike medier.  

Ingen lekse.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi ser ferdig “Twilight”.  

 

Spansk 

 

Mål: Kunne snakke i fremtid, kjenne til “quinceañera” feiringen  

Lekse alle: Les og oversett teksten “Voy a cumplir 15” s. 40 unibok Gente 9 

(bm) (unibok.no) 

 

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/nasjonalisme/nasjonalisme-samler-og-splitter-fortsatt?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzEyNjE4Ng%3D%3D
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405587/3917/39
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405587/3917/39
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


Lær deg glosene fra “cumplir” til og med “caro”.  
 
Lag en setning med hver av glosene.  
 
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med fremtid og feiringen “quinceañera”.  

 
Mat & helse 

 

 

Mål: Være forberedt til praktisk prøve 

 

 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Praktisk prøve/øve til teoriprøve. Husk å sjekke udelt ark med oversikt over når du skal 

ha praktisk prøve og når du skal være i klasserommet.  

 
Dere som skal ha praktisk prøve; les over utdelt oppskriftshefte med vurderingskriterier. 

Husk forkle! 

 
Dere som øve til teoriprøve i klasserommet: Husk utdelt spørsmålshefte! 

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Svømming 

9B Dere fortsetter med å finpusse dansen først, så blir det 

framføring! 

9C Friluftsliv 

9D Inne i ny hall 

 

Trafikk 

 

Mål: Kunne mye om førstehjelp 

 

Husk at førstehjelpsfilmen du har laga skal være klar til framvisning, 
tirsdag 8.november. 
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