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LÆRINGSPLAN 9D UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 953 66 345  

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

- Fagsamtale i norsk på torsdag  

 Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Vi er ute og går toppturer i Mandal, kle 
dere etter forholdene. 

 

Timeplan for klasse 9D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Elevsamtale-
dag 

Utdannings-
messe i 
Kristiansand 
(se eget skriv) 

K&H Språk Aktivitets-
dag 2 Naturfag Språk 

3 Mat&helse Engelsk  

4 Mat&helse Matte  

5 Mat&helse Norsk 

6 Valgfag Norsk  

7 Valgfag  

 

 

Fag A B C 

Norsk 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan sette meg inn i andres liv ved å lese ulike tekster.  

Forbered deg godt til fagsamtale i norsk om novella «Forbrytelse og straff». Husk at dette skal være en samtale og at du derfor 
ikke skal lage manus, men skriv gjerne ned stikkord og sitater til  de ulike punktene under «Lesefokus» på side 60. 

Matte 
BJHO 

Læringsmål:  

Vi tar en liten test i statistikk på torsdag. Du må kunne regne ut gjennomsnitt, median, typetall og variasjonsbredde for 
hånd. Dette må du også kunne i excel, i tillegg til å lage forskjellige diagrammer. Du må ha med kalkulator. 

Engelsk Læringsmål: Produsere og bearbeide en egenprodusert tekst 
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JUPØ Leveres denne torsdagen (29.09): Work with the task on p. 28-29. Remember to use the correct linking words (se skolen min) 
The text will have to be delivered on It’s learning. Check out the checklist on page 29, did you remember to include 
everything? 

Naturfag 
STSE1 

Læringsmål: 

Ingen lekse i naturfag denne uka 

Samfunnsfag 
SIHE 

Læringsmål: Ingen samfunn denne uken på grunn av utdanningsmesse og aktivitetsdag. 

 

KRLE 
SIHE 

Læringsmål: Ingen KRLE denne uken på grunn av elevsamtaledag. 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Ingen musikk denne uka ☹  

   

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: 

   

Mat og helse 
MASE, AMA 

Læringsmål: 

   

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 farger, utvide ordforrådet.  
Til torsdag: Les s 20. Lær glosene på siden, Repeter fargene side 21.  

Tysk 
INSC 

Læringsmål: 

Torsdag får dere igjen prøven – kanskje vi 
begynner på ny grammatikk??? 

  

 

 


