
 FROLAND KOMMUNE 

UNGDOMSSKOLEN 

4820 FROLAND 

Månedens fokus: 

Hva slags venn vil du 

være? 

 

              

LEKSEPLAN 9. TRINN UKE 4 

Mandag 23.  fredag 27. januar 2023 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

Kontaktinfo lærere: Se skolens hjemmeside 

 

Beskjeder:  

 

 

Prøver: 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

4    Tyskprøve 

Engelsk 

fordypning, 

skriftlig 

prøve 

 

5  Trafikk    

6 FOKUSUKE 

7    KRLE-prøve 

9D 

 

 

 

 

Fag Lekser 

 

Norsk 

 

Mål: Kunne skrive nynorsk riktig.  

Lekser: Les diktet “Kveldssong for deg og meg” side 123. Gjer oppgåe 4 og 5 a. 

Leveres på It´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Nynorsk grammatikk, repetisjon og nye ordklasar.  

Mål: Volum og Overflate til Prismer, Pyramider og Sylindre 

Nivå 1 Ingen ny lekse. Dere som ikke ble ferdig med forrige ukes hefte må 

gjøre ferdig det.  
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Mate-

matikk 

 

Nivå 2 Ingen ny lekse. Dere som ikke ble ferdig med forrige ukes hefte må 

gjøre ferdig det 

Nivå 3 Ingen ny lekse. Dere som ikke ble ferdig med forrige ukes hefte må 

gjøre ferdig det 

Dette jobber vi med på skolen: 

Arbeidshefte kommer på Its’Learning 
 

 

Engelsk 

 

 
 

Mål: Kunne bruke ord og uttrykk knyttet til mat og restaurantbesøk.  

Lekse Øv på det du skal si i rollespillet om et restaurantbesøk. Det blir gitt 

lav – middels - høy måloppnåelse på rollespillet.  

Gr. 

lekse 
Øv på ord på disse nettsidene:  

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/a1-a2-

vocabulary/drinks 

 

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/a1-a2-

vocabulary/food 
 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi gjør oss ferdige med og presenterer rollespillet om et restaurantbesøk.  

 

Naturfag 

 
Mål: sammenligne nervesystemet og hormonsystemet og Beskrive hvordan rusmidler, 
legemidler, miljøgifter og doping påvirker signalsystemene 
A Ingen lekser, men dere har et prosjekt dere kan jobbe med. Prosjektet 

skal leveres i slutten av uke 5 

B Ingen lekser, men dere har et prosjekt dere kan jobbe med. Prosjektet 

skal leveres i slutten av uke 5 

Dette jobber vi med på skolen: 

Jobber med prosjekt innenfor kroppens kommunikasjonssystemer. Se 

ITs’Learning 

 

Samfunns- 

fag 

 

 
 

Mål: Lære om andre verdenskrig  

Lekser:  

Les/lytt til artikkelen “Krigen” Krigen - Aschehoug Univers (lokus.no) 

 

Gjør “Finn svar” - oppgaven skriftlig.  
 

Dette jobber vi med på skolen: 
 

Vi jobber med opptakten til og starten av andre verdenskrig.  

 

KRLE  

 

 

Mål: å kjenne til sentrale trekk ved livssynshumanismen 

 

Lekser: Les s. 279-280 (frem til etikk). Skriv ned i skriveboka di en definisjon 

på ateist og agnostiker. 

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Store spørsmål kap 12. 
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Tysk 

 

Mål: Jeg kan analysere setninger, bøye verb, kjenner ord for å uttrykke tid 

Lekse: 

Øv og forbered deg til prøven torsdag, for info se itslearning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi øver til og gjennomfører prøve. 

 

 

Engelsk 

fordypning

 

 

 

Mål: Kunne skape ulike typer engelske tekster 

Forbered deg godt til prøven til torsdag. Repeter tekstene vi har jobbet med til 

kapittelet “The things people do” (se egen mappe på It’s).  

Dette jobber vi med på skolen: 

Skriftlig prøve til torsdag. Du får timen til tirsdag til å øve.  

Spansk 

 

Mål: Kunne gi uttrykk for noe som har skjedd. Kunne bruke presens perfektum 

riktig. 

Gjør oppgave1 og 2 på side 77. Leveres på It´s learning innen torsdag 

morgen.  

Dette jobber vi med på skolen: 

 

Vi jobber videre med presens perfektum i kapittel 4. og oppgaver i boka 

og arbeidsheftet. 

 

 
Mat & helse 

 

 

Mål: Skal kunne lage hvit saus og eggedosis.  
 

9A: i klasserommet, levere inn podcast og fagtekst og de som skal ha framføring 

skal ha det 3. time.  

Resten skal på kjøkkenet og lage skinkegrateng og rullekake. Husk forkle og perm.  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
Skinkegrateng og rullekake og de teknikkene som hører til.  

KRØ 

 

 

Mål: 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
9A Friluftsliv, ute uansett vær 

9B Ballspill 

9C Svømming 

9D Dans 

Vi har besøk av elever fra Idrettsfag på Sam Eyde. Disse har praksis og skal 

ha opplegget noen uker fremover. Dette fører til litt endringer i 

programmet.  
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Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: 

 

Vi har besøk av elever fra Idrettsfag på Sam Eyde. Disse har praksis og skal 

ha opplegget noen uker fremover.  

 


