
9. trinn                                     Uke 48                                         2021/2022 
Ordenselever:  

Info:  

Mandag: Langdag på skolen til kl. 17.00. Vi ser filmen “Den største forbrytelsen”. Elevene 

avspaserer onsdag 22. desember for disse ekstra timene. Husk ekstra mat.  
 

Tirsdag: Plantime i 3. time.  
 

Fredag: Vi får besøk fra Senja videregående. De skal informere oss om grønn linje. 
 

Neste uke:  

Onsdag: Prøve i samfunnsfag om 2. verdenskrig.  

Torsdag: Kapittelprøve i matematikk 

Fag Dette skal vi gjøre på skolen Lekser 

Norsk 

 

 

Oppgave: Muntlig framlegg om egne 

interesseområder (hobby, kjæledyr, opplevelse 

etc). 
 

Lesebok 

Onsdag 

Diktat: kontakt, egentlig, sentrum, 

jobb, føler, nettopp, klare, 

forbindelse, onsdag, familien 
 

Fredag 

Gjøre ferdig oppgave om egne 
interesser  

 
Matematikk 
 

Spesielle trekanter. Regulære mangekanter Til torsdag. Oppgaveboka fra side 

44. 

Velg nivå på hver oppgave (antall 

kuler). 

Nr 116, 117, 118, 119, 120, 121 og 

122. 

Engelsk 

 

Topic: Part of the world (teksthefte) 
Innlogging med Feide.  
 

Oppgave: Part of the world tasks 
 

OneNote engelsk 

 

 
Naturfag 
 

Vi jobber videre med kap 3 I Nova. Nerver og 
Hormoner – kommunikasjon I kroppen. 

 

https://senja.vgs.no/utdanningstilbud/naturbruk/
https://senja.vgs.no/utdanningstilbud/naturbruk/
https://senja.vgs.no/utdanningstilbud/naturbruk/
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2021/11/Muntlig-framlegg-i-norsk.pdf
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2021/11/Muntlig-framlegg-i-norsk.pdf
https://terminprover-engelsk.cappelendamm.no/seksjon/t-3014849
https://terminprover-engelsk.cappelendamm.no/seksjon/t-3014849
https://terminprover-engelsk.cappelendamm.no/seksjon/t-3014849
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2021/11/Part-of-this-world-Tasks.pdf
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2021/11/Part-of-this-world-Tasks.pdf
https://www.storsteinnesskole.net/wp-content/uploads/2021/11/Part-of-this-world-Tasks.pdf
https://storsteinnesskole-my.sharepoint.com/:o:/r/personal/balchrutm_balsfjordskolen_no/_layouts/15/doc2.aspx?sourcedoc=%7B367BDD57-D5BD-4B90-AD29-43EEC5386236%7D&file=Engelsk%202007&action=edit&mobileredirect=true&wdorigin=Sharepoint&RootFolder=%2Fpersonal%2Fbalchrutm_balsfjordskolen_no%2FDocuments%2FKlassenotatblokker%2FEngelsk%202007&cid=1e0382a0-f3c1-415a-988b-a816a6c5d8e9


 

 

Samfunnsfag 

 

 

2. verdenskrig 

Lærebok: Side 161 – 169. 

Oppgave 9 og 10 (side 185) 

 

Skolen min 

 

TV2 skole: 

https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/8173 

Fredag 

Øve på begreper knyttet til 
temaet 2. verdenskrig (Quizlet) 

KRLE 

 

 

Vi jobber videre med innlevering og 
Buddhisme. 

 

Kroppsøving Fredag: Innegym. Gym i 2. økt.  
 

 

Kunst og 

håndverk 

  

 

Mat og helse 

 

Teoriprøve 
Baking 

Les s. 42-53, matvarekunnskap, s 
.56 om mål og vekt og s.107-119, 
mat og kultur og mat i Norge. 

 

Arbeidslivsfag   

 

Tysk 

 

 

Vi lærer oss bruk av modale hjelpeverb. Til tirsdag (uke 49): Repeter 
bøyning og bruk av modale 
hjelpeverb. Gjør oppgavene på 
skolenmin.cdu.no som jeg sendere 
til deg.  

Valgfag   

UTV 1.t: Foredrag naturbruk (besøk) 
2.t: Forts. jobbe med 
       prosjektarbeidet 

Prosjektet: Frist 7/12. Planlegg og 
gi deg evt. selv lekse!  

https://skolenmin.cdu.no/_/9-trinn/samfunnsfag/mellomkrigstid-og-andre-verdenskrig-6017fed9e7a900344d92f5d0-60e2b3b507aa182911cc11f2-608feeda02426f8a23bcee06?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/9-trinn/samfunnsfag/mellomkrigstid-og-andre-verdenskrig-6017fed9e7a900344d92f5d0-60e2b3b507aa182911cc11f2-608feeda02426f8a23bcee06?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/9-trinn/samfunnsfag/mellomkrigstid-og-andre-verdenskrig-6017fed9e7a900344d92f5d0-60e2b3b507aa182911cc11f2-608feeda02426f8a23bcee06?showIntro=true
https://www.elevkanalen.no/Fagkategori/8173
https://quizlet.com/644685338/quizlet-om-2-verdenskrig-flash-cards/
https://quizlet.com/644685338/quizlet-om-2-verdenskrig-flash-cards/

