
9A 
Veke: 6-7 

 
 

INFORMASJON: 

 

Pizzabakarar 11. februar: Eskil, Tonje Marie, Håvard og Louise 

 

Hospitering på vgs og jobbskugging blir i veke 10. Dei skal då vere to dagar 

(måndag og tysdag) på vgs og tre dagar (onsdag, torsdag og fredag) på 

jobbskugging. De må starte prosessen med å finne seg ein arbeidsplass no.  

 

 

 

 

 

TID ONSDAG  TORSDAG  FREDAG   MÅNDAG  TYSDAG  

08.30

-

09.15 

Mat og helse Tysk/arb.fag Engelsk  Samf Engelsk 

 

 
 

09.15

-

10.00 

Mat og helse Tysk/arb.fag Matematikk  Naturfag 

 

Samf 

10.20

-

11.15 

Mat og helse Norsk Naturfag GOD 
HELG! 

Matte Samf 

11.50

-

12.35 

KRØ Nat.fag Prøve i mat og 

helse 
 Norsk Norsk 

12.35

-

13.20 

Engelsk KRØ DIV  Norsk Musikk 

13.40

-

14.25 

Matte 
 

KRLE DIV  Tysk/arb.fag KRLE  

 



 

 

 

 

Ordenselev Jarand og Steffen 

 
PRØVAR: 

Ny dato!!! Chapter test English Wednesday 5th February. 

Prøve i mat og helse, berekraftig mat og utvikling fredag 7.feb  

 

    
PALS 

Fokus på å møte presis og førebudd til undervisning. ( Lekser skal vere gjort, 

bøker og utstyr skal ligge klart FØR de tek friminutt og når det ringer inn går 

de direkte til time.) 

 
      

ARBEIDSPLAN 

                       

 

    Faglege mål:                 Lekser:              
Matte  

 
 

 

  

Norsk 

 

Bokmål 

-kjenne til kvifor vi 

har to skriftspråk i 

Noreg 

-bruke kunnskap 

om grammatikk for 

bokmål i din eigen 

skriving 

Lyrikk 

-kunne ulike 

rimmønster 

-kunne bruke og 

kjenne att ulike 

 

Til måndag: les om verb s. 161 – 163 i 9B-boka. Lær deg kva som 

kjenneteikner eit svakt verb (s.161) og kva som kjenneteikner eit 

sterkt verb (s.163) 

 

Vi jobber videre med lyrikkheftene!  

 

Heftet skal leveres: torsdag 6. februar 

 

 Uka før vinterferien blir det muntlig presentasjon av analysene. 

 



språklege 

verkemiddel 

-kunne seie noko 

om form og innhald 

i ulike dikt 

 

Engelsk 

 

“People on the 

move” 

-Immigration to the 

USA 

-Moving to Great 

Britain 

-Racial issues 

For Wednesday:  

Prepare for chapter test. Take a close look at the grammar and the 

phrases from the chapter.  

  

Samfunnsfag Klassekamp 

mellom 

samfunnsklassane 

Mål side 40 

Til måndag les side 56-58. Rep. Gjer ferdig sp. 33-39 

Tysdag : nytt emne 

KRLE 

 

Kristendom 

-drøfte ulike syn på 

Bibelen 

-vite korleis Det nye 

testamentet er inndelt 

-kjenne til innhaldet i 

dei ulike evangelia, 

Apostelgjerningane, 

breva og Johannes’ 

openberring 

 

 

Til torsdag: Leksefri 

Naturfag 

 

 

  

Tysk Lektion 5: Essen 

-kunne bestille 

mat i gatekjøkken 

-kunne handle 

mat i forskjellige 

butikkar 

-kunne 

tidsuttrykk med 

preposisjonar 

-lære meir om 

laust samansette 

verb i presens 

Til torsdag: Lær deg uttrykka frå oppgåve 1a s. 104 på tysk. Det 

blir leksesjekk! 

Arbeidslivsfag Arbeid med ulike 

prosjekt 

Hugs å skrive logg innan måndagar kl. 14.30. Lever i oppgåver på 

Teams. 

 

Til måndag: Gruppene som skal lage sykkelrampe skal gjere ferdig 

arbeidsteikning 
Musikk 

 

Å diskutere og 

beskrive musikalske 

stiltrekk frå rytmisk 

musikk. Å gjere greie 

for korleis musikk 

 

 



gjenspeiglar trekk 

ved 

samfunnsutvikling og 

ungdomskultur, og 

korleis dette kjem til 

uttrykk i rytmisk 

musikk. 

Mat og helse  Periode 6 

Berekraftig mat og 

matproduksjon 

Gjer oppgåvene til periode 6. 

desse vert utgangspunkt for 

prøven 7.feb 

 

Les i teoriboka om bærekraft side 41-48 

  

 
 
 


