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LÆRINGSPLAN 9D UKE 45 

Informasjon: 

     Mitt mobilnummer: 953 66 345  

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

• Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Hallaktiviteter, kanonball og 
hjørnefotball. Fokus på innsats, samarbeid og gjøre andre gode. 

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: Jeg vet hvordan man bruker personlig pronomen og eiendomsord på nynorsk. 

Gjør oppgave 3 side 102 skriftlig. Teksten 
til Are Kalvø kan du lese på nytt på side 
99-101 
 

Gjør oppgave 3 og 4 side 102 skriftlig. Teksten til Are Kalvø kan du lese på 
nytt på side 99-101 

Matte 
BJHO 

Læringsmål: Kunne gjøre om måleenheter. Kunne regne omkrets og areal av ulike figurer. 

Til torsdag: Oppgavebok, 1 prikk 
2.131 s 53 
2.132 
2.137 
2.138 

Til torsdag: Oppgavebok, 2 prikker 
2.131 s 53 
2.132 
2.137 
2.138 

Til torsdag: Oppgavebok, 3 prikker 
2.131 s 53 
2.132 
2.135 
2.138 
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Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Holde presentasjon med god flyt og uttale 

Denne uken jobber vi med å forberede presentasjonen vår, som vi skal holde neste uke!! Øv deg på å snakke høyt på 

engelsk hjemme og øv på hva du skal si så du slipper å være avhengig av notaer        
(Alle må ha bildet inne på presentasjonen i løpet av mandagen) 

Naturfag 
STSE1 

Læringsmål: Lære hvordan hormonene virker og hvor de produseres 

Les side 76-78 
Skriv ned 3 hormoner. Hvor produseres 
de? Hva er deres oppgave? (Fra 
forskjellige kjertler) 

Les side 76-78 
Skriv ned 5 hormoner. Hvor 
produseres de? Hva er deres 
oppgave? (Fra forskjellige kjertler) 

Les side 76-78 
Skriv ned 7 hormoner. Hvor 
produseres de? Hva er deres 
oppgave? (Fra forskjellige kjertler) 

Samfunnsfag 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan reflektere over hendelser som skjedde og valg som ble tatt før, under og etter andre verdenskrig. 

Gjør oppgave 4B side 133 skriftlig. Skriv 
ned minst 3 punkter på lista.  

Gjør oppgave 4B side 133 skriftlig. 
Skriv ned minst 5 punkter på lista. 

Gjør oppgave 4B side 133 skriftlig. 
Skriv ned minst 7 punkter på lista. 

KRLE 
SIHE 

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

Les/lytt til teksten jeg har lenket til på It’s 
Learning og svar skriftlig på spørsmålene 
1-3 som du finner i samme oppslag. 

Les/lytt til teksten jeg har lenket til på It’s Learning og svar skriftlig på 
spørsmålene i samme oppslag. 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne planlegge enten dans eller spill til en låt med et låtplanleggingsskjema 

   

Kroppsøving  
ERHO  
 

Læringsmål: Vi fremfører dansene på slutten av timen.  

Store/tydelige bevegelser, samkjøring og 
danseglede er viktige kriterier.  

  

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. 

Tysk 
INSC 

Læringsmål: sterke verb i presens perfektum 

Lekse til torsdag: lese/oversette/gloser s. 
30 

  

Spansk  
HAKL  
CEMO 

Læringsmål: Vi begynner på nytt kapittel! 

Spansk klassen til Hanne: Prøve i kap. 1. 

Spansk klassen til Cecilia: Pugg bøying av verbet IR, s.36. 

 


