
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 36 - U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: UTE 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Norsk 
Kommunikasjon 

Musikk Norsk 
Kommunikasjon 

 
Uteskole 

Tur til Bymarka 

2 

Naturfag 
Pendelforsøk 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Kommunevalget 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Matte 
Fire regnearter 

Norsk 
Kommunikasjon 

Matte 
Delelighet og 
faktorisering  

4 
Engelsk Svømming 

Husk 
svømmetøy 

 Engelsk 

5 
Gym 

Fotball 
    

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: helga.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kommunikasjon - Forståelse for forskjellige typer kommunikasjon 

Norsk Forberedelse til Nasjonale Prøve i Lesing - uke 37 - 

Ukas mål Kunne regne med de fire regnearter 
Lære hvordan du finner ut hvilke tall et tall kan deles med 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør lekseark uke 36 i lekseboka (den lille grønne skriveboka)          
Velg nivå. 
Husk marg. Skriv overskrift med ukenummer. og skriv        
oppgavenummer. Husk å vise all utregning.  

 

Ukas mål Forberedelse til Nasjonale Prøver  i Engelsk - uke 37 
Engelsk   Continue reading  

your Matilda book 
 

Ukas mål Kunne fortelle litt om Galileo Galilei og den naturvitenskapelige metoden 
Naturfag Vi skal gjøre forsøk    

1. Pendel s.26.   
Begynn på  
rapporten og skriv   
overskrift, 
innledning og  
hypotese. Trinn 1-5   
i “oppskriften” du   
limte inn i   
skriveboka. Du  
finner den også på    
classroom. 

   

Ukas mål Kunne kjenne til partiene i Norge, og hvilke saker de kjemper for 
Samfunn   Bruk internett og   

finn ut hvilke   
partier som stiller   
til valg i Sandnes    
kommune og skriv   
en viktig sak de    
jobber for. 

 

Ukas mål ● finne ut hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og hvordan 
dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for andre kulturers 
folkemusikk 

● lære om musikk i andre land: danser, sanger og instrumenter m.m 
Musikk     

Ukas mål Kunne sentre pasninger i fotball 
Kroppsøving     

Ukas mål ● kunne inndelingen av menneskekroppen og tegne egen hånd 
● Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget          

arbeid. 
● Tekstil: Lære en håndarbeidsteknikk og vurdere kvaliteten på eget arbeid 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi tar en liten repetisjon fra sist uke. Så fortsetter vi i boken.  
- Kunne noen spørreord 
- Kunne noen hobbyer på tysk 
- Øve på uttale 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 



  

 

Lekse blir å øve på glosene til tekst 1B s. 21.  
Tysk     

Ukas mål Bli tryggere på de fire regningsartene. 

Bli kjent med Kikora 

Matte fordypning    NB!Lekse til  
mandag uke 37: 
Jobb 20 minutt på    
Kikora.Bruk linken  
her: 
https://feide-casto
r.kikora.no/feidelo
gin.ap?groupid=97
45787&linkid=BAm
teS9blAqXZzPoRRc
QsuZMFEY%3D 
eller linken du   
finner i Matte   
fordypning i  
Classroom. 

Ukas mål Kunne telle til 10 på fransk. 
Kunne si hva du heter, hvor du bor og hvilke språk du snakker. 
Kunne bruke franskboken på en god måte for å hjelpe deg å lære fransk. 

Fransk Møt forberedt til timen! 
Til i dag har dere gloser og tall i lekse. Se classroom! 
Denne uken jobber vi med oppgaver til det vi jobbet med sist uke og side 12 og 13. 
Lykke til og ha en fin uke! 

Ukas mål Kunne lage skisser og arbeidstegning og bli bevisst på gjenbruk 
Design og redesign     

Ukas mål Fremstille produkter med eget materiale, og funksjonelle teknologiske løsninger  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne si noe om hvorfor kondisjonstrening er viktig 
Fysisk aktivitet Vi skal jogge ute.    

Kle deg etter   
været, og ha på    
gode sko. 

   

Ukas mål Lære å programmere i programmet Scratch 
Programmering     

Ukas mål Kunne kle dere etter været. 
Lære knivreglene.  
Kunne samarbeide om å lage et bål. 
Samarbeide om å lage pinnebrød.  

Uteskole Vi møter opp i klasserommet til vanlig tid. Her går vi gjennom reglene som gjelder på                
tur. Turen går til Bymarka. Dere blir delt i grupper. Hver gruppe skal lage et eget bål                 
som dere skal grille pinnebrød på eller det det vil ha med av mat. (pølser, toast).                
Skolen har ingrediensene til pinnebrød. Det er kjekt med god mat på tur. Ta med dere                
noe varmt å drikke. (kakao, solbærsaft, te).  
Hver gruppe skal bære ved til bål selv. Husk å ha litt ekstra plass i sekken.  
Etter lunsj skal vi ha leker/aktiviteter på Bymarka.  
De som vil kan få bade. Max 15 stk om gangen.  
Husk klær og sko etter værforholdene. 
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PRISLISTE KANTINA 2019/2020 
 

Frukt  5,-  
Tyggi 10,- 
Go morgen bar 15,- 
Go morgen yoghurt 15,- 
Rislunsj 15,- 
Iskaffe 18,- 
Noisy 20,- 
Litago 20,- 
Iste 20,- 
 

● Kantinemeny uke 36: 

Mandag: Frokostbrød 20,- 

Tirsdag: Osteskive 10,- 

Onsdag: Tine produkter 

Torsdag: Rundstykke 15,- 

Fredag: Tacobaguetter 20,- 
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