
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Tenker du på hvordan 

du bruker digitale 

medier? 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 36 

Mandag 5. –  fredag  9. September 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

36      

37 9B: eng. 

pres 

9A,9D: 

eng. pres  

9C: eng. 

Pres  

9A,9C,9D: 

eng. pres  

 

38 Fokusuke 

39   Test, 

nynorske 

substantiv, 

9 B 

Test, 

nynorske 

substantiv, 9 

A, C og D 

 

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne skrive enkle tekster 

Lekser: Skriv et dikt der du får fram dine egne opplevelser og minner fra 

denne pandemien som rammet verden i 2020. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med å skrive enkle tekster + nynorsk 

Mål: Kunne lese av, tolke og lage søyle-, sektor-, og linjediagram 

Nivå 

1 
Se forelesning 4.4: Søylediagram og gjør minst 2 oppgaver (hele 

oppgaver) i grønn løype 

Se forelesning 4.5: Sektordiagram og gjør minst 2 oppgaver (hele 

oppgaver) i grønn løype 

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


Mate-

matikk 

 

Se forelesning 4.6: Linjediagram og gjør minst 2 oppgaver i rød løype 

 
Løs minst en oppgave i Excel og lever regnearket som en excel-fil på 

itslearning under lekse uke 36. 

Nivå 

2 
Se forelesning 4.4: Søylediagram og gjør minst 2 oppgaver (hele 

oppgaver) i rød løype 

Se forelesning 4.5: Sektordiagram og gjør minst 2 oppgaver (hele 

oppgaver) i rød løype 
Se forelesning 4.6: Linjediagram og gjør minst 2 oppgaver (hele 

oppgaver) i rød løype 
 
Løs minst en oppgave i Excel og lever regnearket som en excel-fil på 

itslearning under lekse uke 36. 

Nivå 

3 
Se forelesning 4.4: Søylediagram og gjør alle oppgavene i svart løype 

Se forelesning 4.5: Sektordiagram og gjør oppgavene i svart løype og 2 

oppgaver (hele oppgaver) i rød løype. 

Se forelesning 4.6: Linjediagram og gjør alle oppgavene i svart løype 
 
Løs minst en oppgave i Excel og lever regnearket som en excel-fil på 

itslearning under lekse uke 36. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Campus Inkrement:  

4.4: Søylediagram 

4.5: Sektordiagram 

4.6: Linjediagram 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Learn about an American state 

 
Lekse: Work with your project about an American state. See the task on 

Itslearning. NB! Presentations next week (week 37).  

Dette jobber vi med på skolen: 

We work with the project about an American state.  

 

Naturfag 

 

Mål: Kunne forklare begrepene stillings- og bevegelsesenergi, arbeid og 

friksjon og bruke disse i beregninger. 

A 1. Les s. 78 - 85 
2. Forklar begrepene: Stillingsenergi, bevegelsesenergi, arbeid, friksjon, 

joule 

3. Oppgave 8 og 9 s.89 

B 1. Les s.78 - 85  

2. Forklar begrepene: Stillingsenergi, bevegelsesenergi, arbeid, friksjon, 

joule 
3. Oppgave 7, 9, 10 og 11 s.89+90 

Dette jobber vi med på skolen: 

Solaris 9: s.78-85 
 

 

Samfunns- 

fag 

 

Mål: holde seg oppdatert på nyheter, kunne forklare imperialisme og hva 

som skjedde når europeerne koloniserte Afrika  

 

https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/77
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/86
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/86
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/89
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/77
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/86
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/86
https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203319983/3903/89
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


 
 

Lekser:  

Gjør oppgave 2a skriftlig: Utforsk - Aschehoug Univers (lokus.no)  

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber videre med temaet “kampen om Afrika”.  
 

KRLE  

 

 

Mål: vite hvordan buddhismen har spredt seg gjennom historien, og lære om 

ulike retninger innenfor buddhismen. 

 

Lekser: Les s.123-125 i Store Spørsmål. Skriv ned tre faktasetninger om Kong 

Ashoka. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Buddhismens utbredelse og retninger. Store Spørsmål s. 123-125, samt jobbe 

videre med heftet. 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan ukas gloser og fortelle om familien min 

Lekse til torsdag:  

Øv skriftlig og muntlig på glosene: ich wohne bei, verheiratet, geschieden, die 

Grosseltern, die Eltern, die Geschwister, die Schwester, der Bruder 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

Å fortelle om familiene våre 

 
Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne snakke om mål og forbilder på engelsk 

Les teksten “The day I came home”. Velg mellom lekse A eller B:  
 A: Svar på 5 quick ones. Husk å skrive fullstendige setninger.   
 B: Hva handlet denne teksten om? Skriv et handlingsreferat på ett avsnitt. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi fortsetter med tema “Living life to the full”. Vi jobber videre med verbet “to be” 

i preteritum.    

Spansk 

 

Mål: Kunne beskrive hjemmet sitt. 

Lekse til torsdag: Les og oversett side 18, ¡Bienvenidos a mi casa! Gloser 

samme side: fra og med  ¡bienvenido! Til og med compartir.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Repetisjon av grammatikk, samt muntlige øvelser knyttet til å kunne beskrive seg 

selv og andre, og kunne snakke om skole. 

 
Mat & helse 

 

 

Mål: Kunne lage gjærdeig. Kjenne til ulike næringsstoffer og hvorfor de er 

viktige.   

Les leksjon 6 “Næringsstoffene” på matopedia. 
 
Husk forkle og perm! 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi lager fylte horn. Vi går gjennom de ulike næringsstoffene. 
 
Mål: 

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/samfunnsfag/arena-8-10/laeringsloep/kampen-om-afrika/utforsk?r=L2xvYy8yMDU5OTIjIS9hYXJzdHJpbm45LzEyNjIwNQ%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://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


KRØ 

 

 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Friidrett, ute 

9B Ballspill, inne 

9C Styrke, inne 

9D Kondisjon, ute 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: 

 

 

 


