
 

Uke 19 og 20 plan for 9A 

INFORMASJON FRA SKOLEN 

 

Uke 19: 

• PRYO uke 21- Husk å finne en arbeidsplass og returnere skjemaet med underskrift innen 

fredag.  

• Fagdag norsk mandag 8. mai, uke 19. 

• Engelsk fagdag 12.mai, uke 19.NB! Husk øretelefoner, noe å skrive med og en god bok. 

Blir du ferdig før tiden er ute så leser du i egenvalgt bok! 

• Skoleball 12. mai. 

 

Uke 20: 

• Fagdag matematikk, tirsdag uke 20.  

• Onsdag, 17. mai- fri.  

• Torsdag 18. mai- Kristi Himmelfartsdag-fri.  

• Fredag 19. mai- vanlig skoledag.  

 

Senere:  

Uke 21- PRYO.  
 

Timeplan 

9A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1. 
08.40- 
09.35 

 
Valgfag/ UTV 

 

 
Matte 

 
Tilvalgsfag 

 
KRLE 

 

 
Tilvalgsfag 

2. 
09.35- 
10.30 
 

 
Valgfag/ UTV 

 

 
Naturfag 

 
Engelsk 

 
Samfunnsfag 

 

 
Engelsk 

Lunsj og 
friminutt 

    
 

 

3. 
11.20-12.15 
 

 
Norsk 

 
Læringsarbeid 

 
Norsk 

 
Norsk 

Mat 
og 

helse  

 
Norsk 

Mat 

og 

helse 

4. 
12.15- 
13.10 

 
Samfunnsfag 

 
KRØ 

 
Matte 

 
Naturfag 

Mat 
og 

helse 
 

Matte  Mat 
og 

helse 

Friminutt      

5. 
13.20- 
14.15 

 
Naturfag 

 
KRØ 

 
Samfunnsfag 

 
Matte 

Mat 
og 

helse 

 
Naturfag 

Mat 
og 

helse 

 

Kontaktinformasjon kontaktlærer: lchrmehl@skole.ringsaker.kommune.no (Christine) 

  

Periode uke 17-22:  

 

Fokusområde for perioden:  

 

Hvor er vi på vei? 

 

Tverrfaglig tema:  

 

 
Bærekraftig utvikling 

 

 

Læringsmål for temaperioden: 

• Utforske egne yrkesmuligheter gjennom 

PRYO.  

• Bli kjent med FN og FNs bærekrafts mål. 

 

 

 

Fag/mål Fagarbeid 

  

Matematikk:  
 

• Gjøre ditt beste på fagdagen 

• Arbeide godt i  
forberedelsestida 

• Bli bedre kjent med 
blokkprogrammering.  

 

Uke 19:  

Vi forbereder oss til fagdag i matematikk, og repeterer ulike tema vi 

har arbeidet med i 8. og 9. trinn.  Ingen mattetime på fredag.  

 

Hjemmearbeid uke 19:  

Se på fagrapporten du har fått utdelt. Få oversikt til fagdagen. Gjør 

oppgaver på campus, innenfor de temaene du trenger å repetere.  

 

Uke 20:  

Tirsdag: fagdag.  

mailto:lchrmehl@skole.ringsaker.kommune.no


 

Kun et mattetime denne uken, og den er på fredag. Vi ser på 

programmering sammen.  

 

Hjemmearbeid uke 20:   

Programmering på campus. 
Naturfag: 
 

• forklare og bruke 
begrepene elektrisk 
strøm, spenning og 
resistans 

• gjøre rede for overføring 
av elektrisk energi i 
elektriske kretser 

• utforske og beskrive 
elektriske kretser. 

Uke 19: 
Vi avslutter temaet «Naturressurser» og begynner på et nytt emne: 
Elektrisitet. På Solaris heter fanen «En elektrisk verden» Vi ser på det første 
læringsløpet denne uken: «Strøm, spenning og resistans.»   
 
Uke 20: 
Vi gjør oss først ferdige med læringsløpet ovenfor, deretter ser vi på 
læringsløpet «Elektriske kretser». 
 
Hjemmearbeid uke 19: 
Gjør oppgave 1,2,6,7 under «Hva leste du nå?» i læringsløpet «Strøm, 
spenning og resistans»  
 
Hjemmearbeid uke 20: 
Helt bakerst i læringsløpet «Strøm, spenning og resistans» er det en 
oppgave som heter «Tren begreper» Sett rett forklaring til rett begrep.  

Engelsk: 

• I will learn about the 

United Nations 

• I will learn about the 

Sustainable development 

goals created by the UN 

• I will practice my writing 

skills in English. 

• I will learn grammar in 

English.  

• I will do my best on the 

English writing day 

Week 19: 

UN Sustainable Developments Goals- We will work with this theme 

for a longer period and create a presentation together. 

English writing day Friday 12th of May. NB! Du vil trenge 

headset/øretelefoner til engelsk fagdag, ta med dette! Ta også med en 

bok du kan lese i. Det blir vanlig friminutt denne dagen.  

Week 20:  

Continuing with the UN Sustainable Developments Goals. 

 

 

Norsk: 

• Du blir kjent med det 

formelle oppsettet som en 

jobbsøknad har 

• Du kan bruke dette i egen 

skriving av søknad 

• Du vet hva forskjellen på 

sterke og svare verb på 

nynorsk er  

• Du kan bruke digital 

ordbok på en slik måte at 

det blir nyttig for deg  

Jobbsøknad  

I denne perioden skal vi arbeide med jobbsøknad. Hva kjennetegner 

en god søknad? Og hvordan kan jeg skrive min egen søknad? 

 

Nynorsk: vi arbeider med noe grammatikk, men mest skriving 

(oversettelse og produksjon av egen tekst). 

 

Hjemmearbeid til fredag uke 20: 

Skriv ferdig søknaden din. Leveres på oppgaver på Teams. 

Kroppsøving: 

• Være i aktivitet og øve på 

ulike ferdigheter inne og 

ute 

• Tørre å prøve nye ting 

 

 

 

 

 

Volleyball 

Spenst og styrketrening 

 

Vi er inne i flerbrukshallen! 

Samfunnsfag: 

• Jeg kan fortelle kort om 

krigens gang 

• Jeg kan forklare begrepet 

«Holocaust» 

• Jeg kan si noe om 

konsekvensene av 

2.verdenskrig 

 

Første verdenskrig, mellomkrigstida og andre verdenskrig  

Du arbeider videre med fordypningsoppgaven din. 

Du får timene onsdag og torsdag til å jobbe med dette. Resten må 

gjøres hjemme. 

 

Hjemmearbeid til mandag uke 20:  

Du er ferdig med presentasjonen og klar for framlegg. 

 

KRLE:  

• Kunne reflektere og se 

sammenhenger og 

ulikheter mellom de store 

verdensreligionene.  

 

Buddhismen 

 

Uke 19:   

-Får tilbake prøva.  

-Jobbe med fordypningsoppgaven «De fem store verdensreligionene» 

Hjemmearbeid:  



 

 

 

Innleveringsoppgave på Teams. Skal innleveres senest fredag uke 20, 

den 19. mai.  

Uke 20:  

Ingen KRLE-time denne uka.  

 

Hjemmearbeid:  

Innleveringsoppgave på Teams. Skal innleveres senest fredag uke 20, 

den 19. mai.  

 

Mat og helse 

• Du skal lære om 
forskjellen på 
mattrygghet og 
matsikkerhet   

• Du skal lære om 
zoonoser  

• Du skal lære om hvordan 
vi holder maten trygg  

• Du skal lære om hvordan 
vi best tar knekken på 
bakterier  

 

Uke 19: 

Vi gjennomgår leksjon 28- Mattrygghet i boka.  
Praktisk: vi lager pai med forskjellige typer fyll.   
NB! fredagsgruppa får ikke mat og helse i uke 19 pga fagdag- vi lager 
pai i uke 20.  
 
Uke 20: 

Torsdag er det fri. Fredag er det vanlig dag, fredagsgruppa lager det 

samme som torsdagsgruppa gjorde i uke 20.  

 
 

 

 

Tilvalg: 

Engelsk: 

• I will learn about different 

texts and analyse these 

• I will read a book and 

discuss this in class 
 

Tysk: 

• Beskrive personer og steder 

• Bruke adjektiv  

 

 

 

Arbeidslivsfag: 

• Bruke fagbegreper, 

arbeidsmetoder, verktøy, 

materialer og teknologi 

tilpasset arbeidsoppdrag 

og begrunne valg 

• Samarbeide, fremme 

forslag og delta i 

beslutninger i et 

arbeidsfellesskap 

• Vurdere sin egen og 

gruppens arbeidsinnsats, 

arbeidsprosess og 

arbeidsoppdragets resultat 

Engelsk: 

We will continue with the book, «Holes”.  
 

 

 

 

Tysk  

Uke 19, kun onsdag 

Vi skal øve på å beskrive hva vi ser på et bilde  

Vi skal bli kjent med maleren Caspar David Friedrich 

 

Uke 20, kun fredag 

Vi øver på lyttetekster og øver til oppsummeringsprøve (som er i uke 22) 

 

Arbeidslivsfag: 

Vi fortsetter arbeidet med Olabil. 

 

1) Lage understell og «skjelett» ut ifra arbeidstegninger 

2) Montere ulike bildeler som styrestag, hjul etc. ut ifra oppskrift 

og monteringsanvisninger 

3) Gjøre bilen aerodynamisk (minst mulig luftmotstand) ut ifra 

naturens lover og fysikk.  

4) Male, style og gjøre finish for å sette sitt personlige preg på 

bilen. 

UTV: Forberedelse til Pryo- uken 

 
 


