
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus 

Vi gjør det hyggelig for 

alle å være på skolen 

vår. 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 47 

Mandag 21. -  fredag 25. November 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

47  Teoriprøve 

i mat og 

helse, alle 

klasser 

   

48 KRLE 

fremføring 

9A 

 

9B Samf 

presentasjon 

9B+C: 

samf pres  

KRLE 

fremføring 

9A 

9C: samf 

pres.  

Innlevering 

tysk-

presentasjon. 

Muntlig 

vurdering i 

engelsk 

fordypning. 

Prøve spansk  

9A,9C,9D: 

samf pres  

49   Matematikk 

9A, 9C og 

9D 

 Matematikk 

9B 

 

50      

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Forklare hva som kjennetegner ord i ulike ordklasser. 

Kunne hente ut informasjon fra tekst.  

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


 

Norsk 

 

 

 Lekser: gi eksempler på ord fra ordklassene: Substantiv, verb, 

adverb, adjektiv og pronomen og fortell hva som 
kjennetegner dem.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer ordklasser og jobber med å hente ut informasjon av en tekst.  

Mate-

matikk 

 

Mål: 

 forklare begrepene formlikhet og kongruens 

 Utforske beskrive og argumentere for sammenhenger mellom 

sidelengdene i trekanter 
Nivå 1 Se ark Its’Learning 

Gjør alle oppgavene med 1 prikk 

2.179,2.180,2.181, 2.182, 2.183, 2.184 og 

2.186 

Nivå 2 Se ark Its’Learning 

 

Gjør alle oppgavene med 2 prikker 

2.179,2.180,2.181, 2.182, 2.183, 2.184 og 

2.186 

Nivå 3 Se ark Its’Learning 

Gjør alle oppgavene med 3 prikker 2.179, 

2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184 og 2.186 

Dette jobber vi med på skolen: 
Formlikhet, Kongruens og Målestokk 

 

Leksjon 3.2 - Leksjon 3.6 på Campus Inkrement 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Learn about Canada! 

Lekse: Read/listen to the text: Canada – the Great White North - Aschehoug Univers 

(lokus.no)  
 
Learn the following words: independent (uavhengig), constitution (grunnlov), monarch 
(monark), extend (strekker seg), soils (jordsmonn), wetlands (våtmarker), ensure (sørge for), 
logging (hogst).  
 
Do Understanding 1.  
 
Gr. Lekse: Read/listen to the text: Canada – the Great White North - Aschehoug 

Univers (lokus.no) 
 
Learn the following words: independent (uavhengig), constitution (grunnlov), monarch 
(monark), extend (strekker seg), soils (jordsmonn), wetlands (våtmarker), ensure (sørge for), 
logging (hogst). 
 
Skriv deretter en setning med hver glose.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 

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


Vi avslutter temaet Jamaica og starter med nytt tema: Canada!  

 

Naturfag 

 

Mål: Kunne forklare og gi eksempler til begrepene teknologi, 

informasjonsteknologi, informasjonsbehandling, informasjonssystemer  

Les s.200 - 206  

Dette jobber vi med på skolen: 

Solaris 9 – Kap 8: Informasjonsteknologi og elektronikk 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Lage en presentasjon om et gitt tema innenfor første verdenskrig.  

 

Lekser: Jobb med presentasjonen din om første verdenskrig. Se oppgaven på 

itslearning.  

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Dere får timene denne uka til å jobbe med presentasjonen.  

 

KRLE  

 

 

Mål: å kunne presentere og formidle kunnskap om hinduismen  

 

 

Lekser: Jobb med prosjektet 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med prosjektet. Oppgavebeskrivelsen ligger på it’s learning. 

Tysk 

 

Mål: Jeg arbeider selvstendig og godt med vurderingsprosjektet. 

Lekse: 

Arbeid med innleveringsoppgave til temaet “Auf Reise”. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi repeterer temaet “Auf Reise” og veibeskrivelsene fra sist uke.  

Arbeid med innleveringsoppgave til temaet. 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

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

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med den muntlige oppgave som skal ende opp i 

fagsamtale/framføring i uke 48. Oppgaven ligger på It’s.  

 

Spansk 

 

Mål: Kunne fortelle om en vanlig dag/uke på spansk 

Lekse til torsdag: Les teksten side 56 “Un día en la vida de Frederico” 

Gloser samme side: fra og med  suereste til og med hasta. 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Temaet “Un día normal”, refleksive verb.  

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


Mat & helse 

 

 

Mål: Være forberedt til teoriprøven.    
 

Vær forberedt til teoriprøven tirsdag 1. time. Dere har fått utdelt et hefte med de 

spørsmålene dere kan få på prøven.   
Dette jobber vi med på skolen: 
Vi har LINK til livet. Vi lager ikke mat denne uka. Møt opp i klasserommet og husk 

niste!   

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Svømming 

9B Basistrening 

9C Basistrening 

9D Basistrening 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: 

 

Annes gruppe skal være i hallen, badminton 

Sveins gruppe møter i klasserommet til 9D til en økt teori 

 

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

