
Vekeplan 9A, veke 35 

  

Denne veka: 
Ordenselev: Christoffer, vara: Emilie 

                                                                          

Prøvar, innleveringar, framføringar og anna info: 
Måndag: Foreldremøte, kl.1730 
Innlevering av søknad og CV 
Torsdag: Telttur 
  
  

Dette er nettadressa til ungdomsskulen: 
www.leikanger.ungdomsskule.no  
  
  

Kontaktinformasjon kontaktlærar: 
Madeleine.henriksson@sogndal.kommune.no 
  
Telefon skulen: 57 65 13 40 

  Måndag 
09.00 

Tysdag 
08.30 

Onsdag 
08.30 

Torsdag 
08.30 

Fredag 
09.00 

0.     Naturfag 
Jonas og Madeleine 

(08.30-09.00) 

    

1. Eng 
Silje og Linda S 
(09.00-09.45) 

Førebuing 
overnattingstur 

Linda G og Madeleine 
(08.30-09.15) 

Naturfag 
Jonas og Madeleine 

(09.00-09.45) 

    

2. KRØ 
Jonas og Madeleine 

(09.50-10.35) 
  

Førebuing 
overnattingstur 

Linda G og Madeleine 
(09.20-10.05) 

  

KRLE 
Madeleine 

(09.50-10.35) 

MØTE PÅ KVÅLEN 
KL.10 

Ned igjen fra 
Fjærlandssete  

Frukt- 
friminutt 

          

3. KRLE 
Madeleine 

(10.45-11.30) 
  

Mat og helse 
Linda G og Madeleine 

(10.15-11.00) 
Midttime 

(11.00-11.30) 

Samfunnsfag 
Madeleine 

(10.45-11.30) 
  

  
Overnattingstur 

  
  

Friminutt           

4. Samfunnsfag 
Madeleine 

(12.00-12.45) 
  

Tysk/ arb.f 
Sigrunn og Linda G 

(12.00-12.45) 
  

Matematikk 
 Linda G 

(12.00-12.45) 
  

    

5. Norsk 
Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

KHV 
 Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

Valgfag  
(12.50-13.35) 

    

Friminutt           

6. Norsk 
Madeleine 

(13.45-14.30) 
  

KHV 
Madeleine 

(13.45-14.30) 
  

Valgfag  
(13.45-14.30) 

    

Fag Tema Læreplanmål 

Norsk Leseprosessen/ 
Lesestrategiar 
  
Kartleggeren 

Skildre og reflektere over eigen bruk av lesestrategiar i lesing av skjønnlitteratur og 
sakprosa (faktatekstar). 
  
At du gjer ditt beste på Kartleggeren. 

Matematikk Reknestrategiar Ha kjennskap til ulike måtar å løyse matematikkoppgåver på. 

Engelsk Food for thought 
  
Some and any 

Know various english words for different types of food 
Read texts about food habits and discuss the matter 
Know how to use some/any correctly in a sentence. 

Naturfag Grunnstoff og det 
periodiske systemet 

Få forståing av kva som skjer når stoff reagerar med kvarandre.  

Samfunnsfag Eit mangfaldig samfunn Du skal kunne forklare omgrepa mangfald, inkludere, ekskludere, majoritet, minoritet, 
diskriminere og medborgar. 

KRLE Menneskerettar og 
menneskeverd 

Å kunne utforske andre sitt perspektiv og handtere usemje og meningsbryting 
Kjenne til kva menneskerettar er 

http://www.leikanger.ungdomsskule.no/
mailto:Madeleine.henriksson@sogndal.kommune.no
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TYSK Sommerferien Snakke om sommarferien 

Arbeidslivsfag Kantinedrift Etablere ulike rollar i "bedrifta". Undersøke kva varer elevar og tilsette ynskjer å kjøpa frå 
kantina. 

Mat & helse Overnattingstur Planlegga og førebu oss til overnattingsturen med tanke på mat og måltid. 

KRØ Overnattingstur Gjennomføre friluftsliv til ulike årstider, òg med overnatting ute, og reflektere over kva 
naturopplevingar kan ha å seie for ein sjølv og andre 

MUSIKK Syng med oss Øve inn eit repetoar av songar til framføring 

KHV Sløyd- hylle Du skal lære å utforske muligheter innenfor håndverksteknikker for å bearbeide og 
sammenføye harde materialer. 

Du skal lære å utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, 
funksjon og estetisk uttrykk. 

Du skal lære å visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller 
og digitale verktøy 

  

  Måndag 

KRØ Førebuing til overnattingstur. Ta med gymklede til å vere ute.  

Tysk  Fortel munnleg om ein aktivitet du har gjort i helga, minst 5 setningar. 

Arbeidslivsfag Avspasere 1.time. Møt 09.45 til 2.time. i klasserommet. 

Norsk Innlevering: Søknad og CV til kantina. Frist i dag! Mappa stenger kl. 23.59.  
Vurdering i Visma- godkjent/ ikkje godkjent.  

  Tysdag 

1. og 2.time Førebuing til overnattingsturen for 9A og 9B. Dei som skal ha telt og stormkjøkken med på turen 
må ha med seg det på skulen til i dag.  

Tysk Les Spitze 9, Urlaub in Deutschland, Presens perfektum, gjer oppgåvene under Bruk presens 
perfektum, del 1 munnleg og Erik sin dag og del 2 skriftleg om din sommarferien. 

Arbeidslivsfag Rom 5. 

KHV Møt på klasserommet. Gjere ferdig arb.teikning.  

  Onsdag 

Matematikk Me gjer eksempeloppgåver til Nasjonal prøve. 

Valgfag Fysisk aktivitet og helse: Fotball - Tema: Avslutningar i spelsekvens 

  Torsdag til fredag 

Overnattingstur  
Fjærlandsete/ 
Sumhaug 

Møt ved Kvålen kl. 10.00. Vi samkøyrer opp i enden av Njøsdalen og går derifrå. Sjekk 
at du har med det du treng ved å sjå over utdelt utstyrliste. Hugs å førebu det du treng å 
førebu av mat heime, og pass på at du har med varme skifteklede. Det blir kaldt om 
natta. Vi reknar med å vera  tilbake nede ved enden av Njøsdalen rundt kl. 12.00 på 
fredag.  

 

 


