
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Hva gjør du hvis noen 

blir holdt utenfor? 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 43 

Mandag 24. – fredag  28. oktober 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

43 9B: eng. 

skriveøkt 

9A: eng. 

skriveøkt 

9C: eng. 

skriveøkt 

9D: eng. 

skriveøkt 

Skriftlig 

prøve i 

engelsk 

fordypning 

 

44      

45 Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9A 

Skriveøkt 

norsk 

Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9C 

Skriveøkt 

norsk 

 

Skriveøkt 

norsk 

 

Praktisk 

prøve i mat og 

helse 9B 

Skriveøkt 

norsk 

Praktisk prøve 

i mat og helse 

9D 

Skriveøkt norsk 

 

46 Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9A 

Praktisk 

prøve i mat 

og helse 9C 

 Praktisk 

prøve i mat og 

helse 9B 

Praktisk prøve 

i mat og helse 

9D 

 

 

 

Fag Lekser 

 Mål: Kildekritikk og kildeforståelse 

Lekser: Les s. 129  
Du og ein ven har vore på overnattingstur i skogen eller ein annan stad. Fortel om alle 
uhella som råka dykk på turen. Ord du mellom anna kan nytte: regn, vind, sovepose, 

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


Norsk 

 

hengekøye, primus, menneske, elg, spøkjelse, bål, pølse, klede, mobiltelefon, dekning, 
uver. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med kapittel 2. “Er det sant?” Vi leser Rosas buss s. 338 i Fabel.  

Mate-

matikk 

 

Mål: Kjenne til og forklare egenskaper til todimensjonale figurer. Og 

bruke dette i problemløsning. 

 

Nivå 1 

Gjør forelesning til leksjon 1 på campus: 1.1 Egenskaper til figurer 

 

Tegn og forklar kjennetegnene til følgende figurer: 

Kjennetegn: (vinkelsum, sammenheng mellom sider og vinkler og 

vinkelstørrelse) 

 Rektangel 

 Kvadrat 

 Rettvinklet trekant 

 Likebeint trekant 

 Likesidet trekant 

 Sirkel 

 Parallellogram 

 Trapes 

 

Nivå 2 

Gjør forelesning til leksjon 1 på campus: 1.1 Egenskaper til figurer 

 

Tegn og forklar kjennetegnene til og finn formelen for omkrets av følgende 

figurer: 

Kjennetegn: (vinkelsum, sammenheng mellom sider og vinkler og 

vinkelstørrelse) 

 Rektangel 

 Kvadrat 

 Rettvinklet trekant 

 Likebeint trekant 

 Likesidet trekant 

 Sirkel 

 Parallellogram 

 Trapes 

 

Nivå 3 

Gjør forelesning til leksjon 1 på campus: 1.1 Egenskaper til figurer 

 

Tegn og forklar kjennetegnene til og finn formelen for omkrets og arealet av 

følgende figurer: 

Kjennetegn: (vinkelsum, sammenheng mellom sider og vinkler og 

vinkelstørrelse) 

 Rektangel 

 Kvadrat 

 Rettvinklet trekant 

 Likebeint trekant 

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


 Likesidet trekant 

 Sirkel 

 Parallellogram 

 Trapes 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Campus Inkrement:  

Kap. 1 Omkrets og areal – Leksjon 1: Egenskaper til todimensjonale figurer. 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne gjenfortelle innhold fra engelsktalende filmer, kunne 

uttrykke sin mening om filmer  

 

Lekse alle: Forbered deg til skriveøkt om filmen “Holes” 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Skriveøkt om filmen “Holes” i andre engelsktime denne uka.  

 

Naturfag 

 

Mål: Forklare og bruke begrepene elektrisk strøm, spenning og resistans 

 

A Les side 173-174 

B Les side 173-176 

Dette jobber vi med på skolen: 
Solaris 9: s.170 - 176 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle hva som kjennetegner konspirasjonsteorier og kunne 

gi eksempler 

 

Lekser:  

Lag en forklaring/beskrivelse av konspirasjonsteorien du begynte å lage 

forrige uke. Utvid den med flere påstander.  

 

+ skriv ned minst 3 ting som kjennetegner en god kilde, og 3 ting som 

kjennetegner en konspirasjonsteori.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi avslutter temaet konspirasjonsteorier.  

 

KRLE  

 

 

Mål: 

 

 

Lekser:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

9A - prøve i KRLE 

Tysk Mål: Jeg kan lese og forstå en tysk tekst. Jeg kan forstå noe tysk når det 

prates og gjengi hovedinnholdet på norsk. 

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


 

Lekse:  

Lytt til, les høyt og oversett teksten «Wurst, Döner, Eis» side 32. 

Gloser: die Wurst, der Döner, scharf, kosten, übringens  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi fortsetter temaet “Auf Reise” og lærer oss nyttige fraser og ord. 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne skrive engelsk tekst med flyt og sammenheng tilpasset 

formål og mottaker.  

Forbred deg godt til prøven. Repeter tekstene: At the Oscars, Hollywood – the 

land of dreams, A film review: Twilight. Øv på bøying av sterke verb, se 

oppgave på It’s.  
Dette jobber vi med på skolen: 

Tirsdag: Øve til prøve 

Torsdag: Prøve 

Spansk 

 

Mål: kunne snakke om noe som skal skje (ir+a+infinitiv) 

 
Lekse: Les teksten “Vamos a hacer algo el fin de semana?” s. 38: Gente 9 

(bm) (unibok.no) 

 Gloser: fra og med “noe” til og med “verden”.  

 

+ Skriv et avsnitt om hva du skal gjøre denne uka (få med ulike 

aktiviteter og noen klokkeslett og ukedager). Denne skal leveres på 

itslearning.  

 
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med parte 2: “qué vamos a hacer” (fremtid- ir + a+ infinitiv, 

klokka, ukedager, aktiviteter/gjøremål).  

 
Mat & helse 

 

 

Mål: Kunne lage gjærbakst. Kunne litt om energibehov og energibalanse.  
 

Les leksjon 8 “Mat og energi”. 

Husk forkle! 

Dette jobber vi med på skolen: 
Valgfri gjærbakst 

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Svømming 

9B Kondisjon (Ute) 

9C Friidrett (Ute) 

9D Ballspill (Inne i Nye hallen) 

 

Mål: 

 

https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405587/3917/38
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405587/3917/38
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://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


Fysisk 

aktivitet og 

helse 

 

 


