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LÆRINGSPLAN 9A UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

-Husk å gå bort i friminuttet før gymtimen på mandag😊  
 
Det blir foreldremøte onsdag 7. september kl. 17.00, be foreldrene deres 
holde av datoen.  
 
Husk å ta med drikkeflaske på skolen, og fyll denne FØR dere kommer til 
skolen.  
 
Vi fortsetter med gode lesevaner, husk å lese 15 minutter i valgfri bok 
hver dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 
 
Nasjonale prøver i lesing og regning uke 36. 

Timeplan 9A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE Språk Engelsk Språk M & H 

2 Gym Matte K & H Språk M & H 

3 Musikk Matte Norsk Norsk M & H 

4 Engelsk Naturfag Norsk Engelsk Gym 

5 Naturfag Utdv. Samfunnsfag Samfunnsfag Gym 

6 Naturfag Samfunnsfag Valgfag Norsk Matte 

7   Valgfag   
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Fag A B C 

Norsk 
INNO 

Læringsmål: Kunne lese ulike tekster som omhandler andres liv. Kunne øve til nasjonale prøver, hjemme og på skolen.  

Til torsdag: Vi øver til Nasjonale prøver. Jobb med teksten “Hvorfor vil noen land bytte flagg” og svar på oppgavene. Følg linken på Its, inne i 
norskfaget. 

Matte 
KNBI 

Læringsmål: Vite forskjellen på gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde. Kunne lage diagrammer i excel/regneark. 

Til fredag: Vi øver på nasjonale prøver, du får et lekseark på mandag.  

Engelsk 
ERHO 

Læringsmål: Kunne skrive noe om ulike kulturer 

Til torsdag: Dere skal gjøre ferdig oppgaven dere får på mandag på skolenmin.  

Naturfag 
KNBI 
 

Læringsmål: Vite hva planteceller og dyreceller består av 

Se på bilder og figurer på side 36 – 38 
Tegn en celle slik du tenker den ser ut. Her kan 
du fritt bruke fantasien din. 

Les s. 37 – 39. 
Hva tror du er den viktigste forskjellen mellom en plantecelle og en dyrecelle? Finner du 
tre ting? Hva er den viktigste forskjellen mellom et lysmikroskop og et 
elektronmikroskop? 

Samfunnsfag 
INNO 

Læringsmål: Kunne gjøre greie for ulike årsaker til første verdenskrig  

Til torsdag: Les om/lytt til krigens årsaker på skolen.cdu.no, du finner fagteksten under «Fra lærer». Skriv ned alle årsakene i et word-
dokument eller i skriveboka di og fyll på med stikkord til hvert punkt.  

KRLE 
INNO 

Læringsmål: Kunne utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte trossamfunn 

Vi starter opp med en gruppeoppgave om et religiøst samfunn. Avtal på gruppa hva som må gjøres hjemme.  

Musikk Læringsmål: Kunne lære en låt ved å lese en blekke 

 

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: Leiker og utvikling av utholdenhet.  

Vi skal jogge rundt Hareheia. Her er første prioritet å ikke løpe for fort, slik at vi klarer å løpe hele runda.  

Mat og helse Læringsmål: 

Til fredag: 

Engelsk 
fordypning 

Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class 

Til torsdag: You will find all tasks and homework on It’s learning 

Spansk 
Cemo 

Læringsmål: repetere SER og TENER, utvide ordforråd. 

Til torsdag: les s 10. Øv på glosene på siden  og på verb s 11. Gjør oppgave 4. s.11 skriftlig i boka di. Vikar på torsdag, da jeg skal på skoletur 
med 10. Klasse. 

Tysk Læringsmål: du skal forstå alt du har skrevet i regelboka 

Til torsdag: lese/oversette/gloser s. 8 

 

 


