
Vekeplan 9A, veke 36 

Denne veka: 
Ordenselev: Emilie, vara: Celina 

  
Kantine: tysdag               
  
Sol og varme denne veka, ta gjerne med utstyr til bading 

(t.d. etter gym).                                                              

Prøvar, innleveringar, framføringar og anna info: 
Langdag for arbeidslivsfag 7.september 14.30 - 17.30. Ta med ekstra niste og 
drikke.  
  
Vekas gåte: 
Hva har ett øye, men kan ikke se? 
Kva har eit auge, men kan ikkje sjå? 

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. Engelsk 
Linda S 

(09.00-09.45) 

Mat og helse 
Linda G og 
Madeleine 

(08.30-09.15) 

Naturfag 
Jonas og Madeleine 

(09.00-09.45) 

KRØ 
Jonas og Madeleine 

(08.30-09.15) 

Engelsk 
Silje og Linda S 
(09.00-09.45) 

2. KRØ 
Jonas og Madeleine 

(09.50-10.35) 
  

Mat og helse 
Linda G og 
Madeleine 

(09.20-10.05) 
  

KRLE 
Madeleine 

(09.50-10.35) 

KRØ 
Jonas og Madeleine 

(09.20-10.05) 
  

Matematikk 
Linda G 

(09.50-10.35) 
  

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) 

Norsk 
Madeleine 

(10.45-11.30) 
  

Matematikk 
Linda G 

(10.15-11.00) 
Midttime 

 (11.00-11.30) 

Norsk 
Madeleine 

(10.45-11.30) 
  

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) 
  

Norsk 
Madeleine 

(12.00-12.45)  

Tysk/ arb.f 
Sigrunn og Linda G 

(12.00-12.45) 
  

5. Norsk 
Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

Samfunnsfag 
 Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

Valgfag  
(12.50-13.35) 

Naturfag 
Jonas og Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

Musikk 
Johannes og 
Madeleine 

(12.50-13.35) 
  

Friminutt           

6. Norsk 
Madeleine 

(13.45-14.30) 
  

Samfunnsfag 
Madeleine 

(13.45-14.30) 
  

Valgfag  
(13.45-14.30) 

Engelsk 
Silje og Linda S 
(13.45-14.30) 

  

Samfunnsfag 
Madeleine 

(13.45-14.30) 
  

Fag Tema Læreplanmål 

Norsk Nasjonale prøver i lesing Førebu deg godt til NP i lesing. 

Matematikk Repetisjon og nasjonal prøve Å jobba med repetisjonsoppgåvene og gjera sitt beste på nasjonal prøve.  

Engelsk Food for thought Få med seg hovudinnhald og detaljar i tekstar du lyttar til. 
Lære nye ord knytt til temaet mat.  

Naturfag Det periodiske systemet Få ei forståing av korleis det periodiske systemet er bygd opp 
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Samfunnsfag Eit mangfaldig samfunn Du skal kunne forklare omgrepa mangfald, inkludere, ekskludere, majoritet, 
minoritet, diskriminere og medborgar. 
Du skal kunne forklare, og bruke omgrepa i heftet ditt. 

KRLE Menneskerettar og 
menneskeverd 

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

KRØ Uthald Trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar  

Musikk Syng med oss  Øve inn eit repertoar av songar til framføring 

Tysk Durch das Jahr Lære om årstid og ver. 

Mat og helse Vurdering 
Gjærbakst 
Ulike kjøkkenreiskapar 

Vite kva som skal til for å få dei ulike karakterane i mat og helse. 
Kunne samarbeide godt med dei på gruppa, ta ansvar for eigne oppgåver og for 
fellesoppgåver. 
Kunne lese, forstå og følgje ei oppskrift. 
Kunne skilje mellom ulike kjøkkenreiskapar. 

Arbeidslivsfag Kantine Produsere og levere varer og tjenester etter kvalitetskrav. Vurdere sin eigen og 
gruppa sin arbeidsinnsats, arbeidsprosess og arbeidsoppdragets resultat. 

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 

 

  Tysdag 

Mat og helse  Hugs forkle og innesko! 

Tysk Les Durch das Jahr, Rund um das Jahr, gjer oppgåvene. 

Arb.fag Me planlegg og organiserer oss til langdag i morgon. 

 

  Onsdag 

Naturfag  Periodar og grupper.  

Norsk  Førebuing til Nasjonale prøver- lesing. 

Matematikk Me jobbar med ulike repetisjonsoppgåver. 

  Torsdag 

KRØ  Uthaldsstafettar. Hugs gym- og dusjeklede! Ta gjerne med utstyr til bading etter gym :) 

Matematikk  Me jobbar med ulike repetisjonsoppgåver.  

Norsk  Førebuing Nasjonale prøver- lesing. 

Naturfag  Periodar og grupper. 

Engelsk Read and study the text "Meat consumption" and answer the "reading to understand" activity. Write your answer in 
complete sentences. The homework is shared with you in Skolestudio.  

  Fredag 

Matematikk Nasjonal prøve i rekning.  

Tysk Les Durch das Jahr, Das Wetter, gjer oppgåvene. 

              Måndag 

KRØ  Roleg langkøyring. Hugs gym- og dusjeklede! (joggesko) 

Tysk  Fortel munnleg om korleis veret var i helga, minst 4 setningar. 

 


