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LÆRINGSPLAN UKE 9B 

2022/2023 

Informasjon 

Fysisk akt. Trond. Avspasering 

 
Håper alle har hatt en flott høstferie. 
 
Husk utviklingssamtaler i uke 42 og 43. 

Timeplan for klasse 9B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Tilvalgsfag Matematikk Tilvalgsfag Norsk 

2 Engelsk Naturfag Norsk Tilvalgsfag Kroppsøving 

3 K&H Naturfag Norsk Musikk Samfunnsfag 

4 Kroppsøving Matematikk Naturfag M&H Samfunnsfag 

5 Kroppsøving Samfunnsfag KRLE M&H Engelsk 

6 Matematikk Norsk Valgfag M&H UV 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Jeg kan gjennomføre en fagsamtale 

Forbered deg til fagsamtalen om Forbrytelse og straff, s. 60 og 61. 

Matte 
JPED 

Læringsmål: Vi starter opp nytt kapittel – Plangeometri. Kunne tolke og finne formelen for ulike figurtall. 

Til onsdag: Lekse i oppgaveboka på s. 
36. Velg nivå selv. 2.101 + 2.102 

Til onsdag: I oppgaveboka på s. 36. Gjør 
alle tre prikker på begge. 2.101 + 2.102 

Til onsdag: I oppgaveboka på s. 36. Gjør 
alle tre prikker på begge. 2.101 + 2.102 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: read and understand the poem 

Read the poem on page 47. Practise 

reading the poem out loud, with proper 

rhyme and rhythm.  

Do task 38 a and b, and 39 a and b. 

Gloseprøve fredag:  
proud = stolt 

a crowd = en gruppe 

thoughtful = omtenksom 

hardly = nesten ikke 

loud = høylytt 

out of my mind = gal 

Naturfag Læringsmål: Vi begynner på nytt kapittel – Nerver og hormoner.  
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JPED Til onsdag: Gjør deg kjent med sidene 60 – 72 ved å lese overskrifter, se på bilder og lese faktaboksene i margen. Skriv ned tre-

fem setninger om hva du tror temaet skal handle om.  

Samfunnsfag Læringsmål: 

   
KRLE 
JGAB 

Læringsmål: reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn 

Til fredag: Gjør oppgaven «tolk» i Guds bilde – kjønn og seksualitet – KRLE 9. trinn. I Guds bilde: Tolk (cdu.no) (Link ligger også 

på It’s og er delt med dere på skolenmin.cdu.no ) 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille låta vi har valgt med fokus på ulike kjennetegn på de ulike instrumentene. 
   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Mat og helse Læringsmål: 

   

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

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

Spansk Læringsmål: kunne snakke om rommet sitt.  
Til torsdag: les s.22, gjør oppgave 5 s .23. Lever oppgaven  på its. 

Tysk Læringsmål: presens perfektum av svake verb 

Lekse til torsdag :lese/oversette ½ s. 22 + gloser , lese i relebok: presens perfektum svake verb 

 

 

https://skolenmin.cdu.no/komponent/i-guds-bilde-tolk-60dc627cfd5bec057ec9da14?_=9-trinn/krle/kjonn-og-seksualitet-62bed3d5afe14e384714144c-610cf418c71a3f5cb2a4fe8a-60e423e70022f0181ffdbe4b

