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4514 Mandal 
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Melde fravær: send SMS til +47 59 72 45. Start SMS med SIHE 

 

LÆRINGSPLAN 9D UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 953 66 345  

📌 Husk at du skal lese 15 min i selvvalgt bok hver dag 📚 

- Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 
- Husk å gå bort i friminuttet før gymtimen på mandag.  

- Datoer Nasjonale prøver: Lesing tirsdag 6.9. Regning fredag 9.9 

- 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.   

Timeplan for klasse 9D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE  Språk K&H Språk Musikk 

2 Matte Gym Naturfag Språk Naturfag 

3 Gym Gym Mat&helse Engelsk  Naturfag 

4 Engelsk  Engelsk Mat&helse Matte  Samfunn 

5 Samfunn Norsk Mat&helse Norsk Samfunn 

6 Norsk  Matte Valgfag Norsk  Utv.  

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
SIHE 

Læringsmål: Være forberedt til nasjonale prøver i lesing. Kunne sette seg inn i andres liv ved å lese ulike tekster.  

Les teksten «Hvorfor vil noen land bytte flagg» 
og svar på oppgave 1-2 i skriveboken din eller i 
et Word-dokument. Lenke til teksten finner du 
på It’s Learning. 

Les teksten «Hvorfor vil noen land bytte flagg» og svar på oppgave 1-5 i 
skriveboken din eller i et Word-dokument. Lenke til teksten finner du på 
It’s Learning.  

Matte 
BJHO 

Læringsmål: Kunne lage frekvenstabell og fremstille forskjellige diagrammer i excel. 

Til torsdag: Eget ark med øve oppgaver til Nasjonal prøve deles ut mandag. 
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Engelsk 
JSP 

Læringsmål: utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige 
verden 

Answer the following questions with 3 or more full sentences:  

a. Why might people move from one country to another? Write a list of the reasons you come up with. 
b.  Do you know anyone who has moved from his or her home country? Tell their story! 

Or, if you don’t know anyone who has had to move, what are some things a person might have to do before moving to a new 
country?  

c. What do you think would be the most challenging part about moving to a new country? 

Naturfag 
STSE1 

Læringsmål:  Vite hva planteceller og dyreceller består av 

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 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fortelle om årsakene til første verdenskrig.  

Velg en av årsakene til VK1 og skriv ned 3 
nøkkelord. På Skolenmin har jeg delt artikkelen 
om årsakene.  

Velg to av årsakene til VK1 og skriv 
ned 3 nøkkelord om hver av dem. 
På Skolenmin har jeg delt artikkelen 
om årsakene. 

Velg tre av årsakene til VK1 og skriv 
ned 3 nøkkelord om hver av dem. 
På Skolenmin har jeg delt artikkelen 
om årsakene. 

KRLE 
SIHE 

Læringsmål: Lære om religiøst mangfold.  

Hvilke trosretninger eller kirker kjenner du til i Mandal? Velg deg en av disse og finn ut mer om denne (bruk gjerne internett). 
Noter ned det du finner og ta med til timen neste mandag.  

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille refrenget til Ring of fire i klasseband og synge til 

Til fredag: Lytt til Ring of fire av Johnny Cash og øv på refrenget hjemme. 

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Gjennomføre ulike leiker og vite hvordan man utvikler kondisjon.  

Mandag: ulike leiker Tirsdag: Bakkeintervall  

Engelsk fordypning 
MALU 

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

You will find all tasks and homework in 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 
INSC 

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

Til torsdag: lese/oversette/gloser s. 8   

 


