
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus 

Det nærmer jul. Vi prøver å 

være ekstra hyggelige med 

hverandre i denne 

førjulstiden! 

 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 49 

Mandag 5. - fredag 9.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 

49 KRLE 

fremføring 

A 

 

Fremføring 

KRLE 9D 

 KRLE 

fremføringA 

Matematikkprøve 

9A,9C og 9D 

 Matematikk-

prøve 9B 

50      

51      

1   Prøve Naturfag 

9D og 9A 

Prøve 

Naturfag 

9C og 9B 

 

2 Muntlilg 

pres norsk 

Muntlig 

pres 

norsk 

Muntlig pres 

norsk 

 

Muntlig 

pres 

norsk 

 

Muntlig 

pres norsk 

 

 

 

 

 

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


Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Bli kjent med, og kunne redegjøre for litteraturhistorien. 

Lekser: Les kopiene som er lagt ut på It`s learning om romantikken, realismen og 

naturalismen. 

Skriv et lite sammendrag av periodene. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Litteraturhistorie, kjente forfattere og tekster fra realismen og naturalismen.  

Mate-

matikk 

 

Mål: Areal, Omkrets, Formlikhet, Kongruens og Pytagoras 

Nivå 1 Øv til matematikkprøve. Se ark og info på Its’Learning 

Nivå 2 Øv til matematikkprøve. Se ark og info på Its’Learning 

 

Nivå 3 Øv til matematikkprøve. Se ark og info på Its’Learning 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi repeterer og øver til matematikkprøven vi skal ha de to siste 

matematikktimene denne uka 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Lære om Canada 

Lekse:  

 

Les teksten “Anne of Green Gables” på aunivers: Anne of Green Gables - Aschehoug 

Univers (lokus.no) 

 
 

Gjør ENTEN “Understanding 1” ELLER oppgave 2C til teksten.  
 
 

Lær deg følgende ord: Orphanage (barnehjem), braids (fletter), luminous (lysende), 
amazement (undring), exclaimed (utbrøt), remained (forblitt), proceeded (fortsatte, gikk 
videre til), hesitated (nølte).  
 
Gr. Lekse:  

Les teksten “Anne of Green Gables” på aunivers: Anne of Green Gables - Aschehoug 

Univers (lokus.no) 
 

Lær deg følgende ord: Orphanage (barnehjem), braids (fletter), luminous (lysende), 
amazement (undring), exclaimed (utbrøt), remained (forblitt), proceeded (fortsatte, gikk 
videre til), hesitated (nølte). 
 

Skriv 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/anne-of-green-gables/anne-of-green-gables?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/anne-of-green-gables/anne-of-green-gables?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/anne-of-green-gables/anne-of-green-gables?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjkvMTM1MzMz
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/the-english-speaking-world-jamaica-the-usa-and-canada/anne-of-green-gables/anne-of-green-gables?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 og oppsummerer temaet “Canada” og ser på nyheter.  

 

Naturfag 

 

Mål:  

A  

B   

Dette jobber vi med på skolen: 
Repetisjon og forberedelse til prøven etter jul 

 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om første verdenskrig.  

Lekser: 

 

Les/lytt til teksten “Krigens gang” (repetisjon) Krigens gang - Aschehoug Univers 

(lokus.no)  
 

Skriv en-to setninger om hvert stikkord: Teknologi/nye våpen, kvinners rolle i første 
verdenskrig, skyttergraver, trippelalliansen og trippelententen.  
 

Obs! Dere som ikke har hatt fremføringen om første verdenskrig må være 

klar for det.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Første verdenskrig.  

 

KRLE  

 

 

Mål: kunne presentere og formidle kunnskap om hinduismen.  

 

Lekser:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Fremføringer. 

Tysk 

 

Mål: Jeg kjenner til noen tyske førjuls- og juletradisjoner 

Lekse:  

Lytt, les høyt og oversett tekstene om Krampus og Sankt Nikolaus side 128-129 i 

Unibok.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Tyske førjuls- og juletradisjoner 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne snakke om ulike hobbyer på engelsk 

Les teksten “Your hobby is what?!” og svar på 5 quick ones. Husk å svare med 

fullstendige setninger! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi gjør oss ferdig med fagsamtaler/presentasjoner og jobber med temaet “The 

things people do”.  

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/foerste-verdenskrig/krigens-gang?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzE0NTg3NA%3D%3D
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/foerste-verdenskrig/krigens-gang?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzE0NTg3NA%3D%3D
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


Spansk 

 

Mål: Kunne snakke om hva en gjør en vanlig dag, snakke om noe man må gjøre.  

Lekse til torsdag: Les og oversett tekstene side 58 og 58, “Tengo que 

ayudar en casa” Gloser side 58 og 59: fra og med “arreglar” til og med 

“limpiar”.  
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med oppgaver knyttet til teksten, og nyttige uttrykk og ord. 

 
Mat & helse 

 

 

Mål: kunne lage ulike typer småkaker 
 

Les leksjon 20 på matopedia.no - “Norsk matkultur” 

Husk forkle og perm 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med mat som tradisjonsbærer. Vi skal lage småkaker der vi ser på ulike 

hevingsmidler.    

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 1: Lære om betydningen av et bra kosthold generelt og i forhold til 

trening. 

Mål 2: Bli kjent med ulike bevegelsesaktiviteter 

 

Svein sin gruppe: I klasserommet til 9D 

Annes gruppe: I hallen  

 

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

