
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Ukas fokus: 

Tenker du på hvordan 

du bruker digitale 

medier? 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 37 

Mandag 12. – fredag 16. september 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

Uke 38 er det fokusuke(Norsk politikk) og gjennomføring av nasjonale 

prøver. 

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

37 9B: eng. 

Pres  

9A: eng. 

Pres  

9C: 

eng.pres  

9D: 

eng.pres  
 

38 Fokusuke+ 

Nasjonale 

prøver 

    

39 Samf. 

prøve  

Tysk & 

spansk 

 9C: samf. 

prøve 

 

40 HØSTFERIE 

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Bli godt forberedt til nasjonale prøver.  

Lekser: Ingen lekser denne uka 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi øver til nasjonale prøver, og jobber med nynorsk 

Mål: Kunne lage og tolke Linjediagram, Stolpediagram og Sektordiagram 

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


Mate-

matikk 

 

Nivå 1 Se oppgaveark på Its. Learning. Gjør 1 stjerne oppgaven. 

Oppgaven løses på Excel og leveres på Its. learning 

Nivå 2 Se oppgaveark på Its. Learning. Gjør 2 stjerner oppgaven 

Oppgaven løses på Excel og leveres på Its. learning 

Nivå 3 Se oppgaveark på Its. Learning. Gjør 3 stjerner oppgaven 

Oppgaven løses på Excel og leveres på Its. learning 

Dette jobber vi med på skolen: 

Repetisjonsuke (prosent, brøk..) + øving til nasjonale prøver i regning 
 

 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om en Amerikansk stat.  

Lekse: Øv til presentasjonen om en Amerikansk stat. Sjekk igjennom 

oppgavearket på itslearning.  

 
Dette jobber vi med på skolen: 

Vi gjennomfører presentasjonene denne uka.  
 

Naturfag 

 

Mål:  

-Forklare hvordan krefter virker, og hvordan de overfører og omdanner 

energi 
-regne med fart, akselerasjon, krefter og energi 
-beskrive hvordan energi overføres som arbeid 

A  

B   

Dette jobber vi med på skolen: 
Oppsumering av kapittel 3 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Kunne fortelle om koloniseringen av Afrika og konsekvensene av det 

Lekse: 1. Les eller lytt til teksten: Hvordan påvirket koloniseringen landene i Afrika? - 

Aschehoug Univers (lokus.no) 
 
2. Oppgave: søk på apartheidregimet i Sør - Afrika, hva skjedde under Apartheid? 
Skriv 5-10 setninger om dette.  
 
Dette jobber vi med på skolen: 

  
Vi avslutter temaet “Kampen om Afrika” og repeterer til prøven som blir i uke 39.  

KRLE  

 

 

Mål: å lære om munke- og nonnesamfunnene i buddhismen 
 

Lekser: Les s. 126-129 (stopp midt på siden ved “Den dødes reise”). Gjør 

oppgave 1, 3, 4 og 5 på s. 131 og svar med fullstendige setninger i skriveboka 

di. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med s. 126-131 og oppgavene s. 131. Vi jobber videre med heftene. 

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/kampen-om-afrika/hvordan-paavirket-koloniseringen-landene-i-afrika?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzEyNjIwNQ%3D%3D
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/kampen-om-afrika/hvordan-paavirket-koloniseringen-landene-i-afrika?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzEyNjIwNQ%3D%3D
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


Tysk 

 

Mål: Jeg kan spørre og forstå svar om kjæledyr på tysk 

Lekse: 

Skrive og uttale glosene: die Katze, der Hund, das Pferd, das Meerschweinchen, 

das Kaninchen, das Haustier  

Dette jobber vi med på skolen: 

Kjæledyr, repetisjon av grammatikk 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kjenne til forskjellige typer filmer og Oscar-utdelingen. 

Les teksten “At the Oscars”. Velg mellom A eller B: 

A: Svar på 5 quick ones s. 138 
B: Gjør oppgave under “The Bottomline” s.138. Skriv også 3 faktasetninger om 

hver av de to skuespillerne.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med temaet “Let’s go to the movies”.  

Spansk 

 

Mål: Kunne beskrive hjemmet sitt 

Lekse: Les høyt og oversett teksten:”Los muebles- qué hay en tu casa?”, side 20.  

Gente 9 (bm) (unibok.no)  
 
Lær deg glosene fra “sofá” til og med “espejo”.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi øver på å beskrive hus/leiligheter og hva som er inni ulike rom.  

 

Mat & helse 

 

 

Mål: Skal vite hva det betyr å “spe” og hvordan man gjør dette. Skal også ha 

kjennskap til temperatur i kjøleskapet, og hvordan man tar vare på matrestene.  

Lekse: Les leksjon 1 “hygiene”.  

 
Husk forkle og perm! 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi lager blomkålsuppe, brødkrutonger og fruktsalat.  

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Kondisjon (Ute 

9B Friidrett (Ute) 

9C Ballspill (Inne) 

9D Styrke (Inne) 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: 

 

 

 

https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405587/3917/19
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

