
UKEPLAN FOR 9. TRINN UKE 12, 20.mars - 25.mars  

INFO:  Husk å ha gode sko til turen på mandag😉  

 

På tirsdag skal elevene være med på “Bok-film” prosjekt i byen om 2. verdenskrig. De må ha med niste denne dagen.  

På onsdag er det vgs-dag. Viktig info til dagen finnes på https://haugaland.skoleogarbeidsliv.no  

 

Husk:  

Oppladet mac  

Skrivesaker  

Headset  

Drikkeflaske 

Bursdager   

Månedens bibelvers  “Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha 

fred, ved hans sår har vi fått legedom”. Jesaja 54.5 

Månedens sosiale mål Vi snakker positivt til hverandre! Ellers lar vi være å si noe. 

Ukens ordenselever  Malin og Sara Linnea 

Kontaktinfo  Marita: marita.havn@danielsen-skoler.no  

Kamilla: kamiskar@danielsen-skoler.no   

Frode: frode.kristensen@danielsen-skoler.no 

https://haugaland.skoleogarbeidsliv.no/
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Skolen: duh.haugesund@danielsen-skoler.no 

Helsesykepleier Helen – mandager helen.hanssen@haugesund.kommune.no Tlf. 48245729  

   

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

1  

08.30  

09.15  

08:30-09:00  

MORGENSAMLING i 

Misjonskirka 

DELTAKELSE PÅ “BOK-

FILM" med fokus på 

andre verdenskrig  

 

OPPSTART på EDDA 

KINO 08.30  

SPRÅK/ 

ARBEIDSLIVSFAG 

 

 

VGS DAG  

 

KROPPSØVING 

 

KRISTENDOM: 

-vi jobber med oppgaven 

om buddhismen 

MATTE 

Spill og sannsynlighet. 

2  

09.15  

10-00  

09:00-09:45  

NORSK 

Ukeplan og lesestund 

SPRÅK/ 

ARBEIDSLIVSFAG  

Spansk: 

KROPPSØVING 

 

MATTE 

Vi jobber med spill og 

sannsynlighet  

MATTE 

Spill og sannsynlighet. 

3  

10.10  

10-55  

09:55-10:40  

NORSK 

Lyrikk 

KRISTENDOM: 

 

 

NATURFAG 

 

NATURFAG 

“Sex - og det som kommer 

etterpå”. 

Diskusjonsoppgaver/caser i 

grupper. 

SAMFUNNSFAG 

Vi fokuserer på hva det vil 

si å ha ett godt 

klassemiljø😉   
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10.55  

11.35  

10:40-11:20   Lunsj  

Ta med egen drikke  

Lunsj  

Ta med egen drikke  

Lunsj  

Ta med egen drikke  

Lunsj  

Ta med egen drikke  

Lunsj  

Ta med egen drikke 

4  

11.35  

12.20  

11:20-12:05  

NATURFAG 
“Sex - og det som 

kommer etterpå”. Arbeid 

med oppgaver på Teams.  

NORSK 
Lyrikk 

 

UTV 

 

 

ENGELSK 
Muntlige presentasjoner. 

 

Arbeid med oppgaver 

NORSK 
Nynorsk 

-oppgaver på skolenmin og 

i nynorskboka 

 

5  

12.20  

13.05  

12:05-12:50  

VI DRAR PÅ TUR 

SAMMEN TIL HØIE: 

 

Fokus på å oppleve noe 

kjekt sammen på tur og 

faglig fokus på lokal 

motstandskamp under 2. 

verdenskrig  

MAT&HELSE/MUSIKK 
 

 

MUSIKK 

ENGELSK 
“A celebrity role model” 

-fortsette med muntlig 

presentasjon 

 

Frist for innlevering i løpet 

av dagen. De som ønsker å 

ha presentasjon for klassen, 

skal ha det i morgen. 

MAT&HELSE/MUSIKK 
Arme riddere: lunsj- og 

dessertversjoner + arbeid 

med oppgaver. 

 

 

 

MUSIKK 

Film: School of rock 

VALGFAG 
 

 

6  

13.15  

14.00  

13:00-13:45  

 

  VALGFAG 

 

Skoleslutt 13.45 

7  

14.00  

14.45  

13:45-14:30  

 

  

  



Hjemmearbeid  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

 

 

 

 

Tysk: Gloser - se Teams 

 

Mat og helse: Husk å levere loggen 

hvis du ikke har gjort det! 

 

 

 

Matte:  

Jobb med målplanen i kap. 5 – 

Spill og sannsynlighet. Husk å 

krysse av på din egen målplan 

for hva du mener du selv kan i 

emnet. Jobb minst 20 min.  

 

Engelsk: 

Innlevering muntlig 

videopresentasjon  

Muntlige presentasjoner i 

morgen (torsdag) 

Mat og helse: Husk å levere 

loggen hvis du ikke har gjort 

det! 

 

Kristendom: Husk å levere inn 

oppgaven om buddhismen i 

løpet av fredagen! 

 

 

 


