
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 37 - U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: 

kondisjonstest 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Kommunevalg 

Musikk Nasjonal prøve 
i lesing 

 
 
 
 

Naturfag 
Fortsette på 
forsøket med 

pendel 

Krle 
Jødedommen 

2 

Nasjonal prøve 
i engelsk 

Naturfag 
Undervisning av 
helsesykepleier 

Kunst & 
håndverk 

Norsk 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Øve til nasjonal 
prøve i regning 

 

Matte 
Faktorisering/ 

øve NP 

Naturfag 
Målinger 

4 
Gym 

Fotball 
Svømming 

Brystsvømming 
 Engelsk Samfunn 

Kommunevalg 

5 
Krle 

Jødedommen 
    

 

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 Øve på nasjonale prøver 
Norsk Jobb videre med øveoppgavene på     

nasjonale prøver 
  

Ukas mål Kunne faktorisere og primtallsfaktorisere tall 
Bli kjent med oppgaver fra nasjonale prøver 

Matematikk Ukelekse: 
Gå inn på:   
https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=43229194&marketplaceId=62407
5&selectedLanguageId=1 og jobb med disse eksempeloppgavene. 
 
Når du har jobbet gjennom alle kan du trykke lever prøven og ja, jeg leverer prøven nå.                 
Da vil du få en ovesikt over hvilke oppgave du har fått til og hvilke du bør jobbe mer                   
med.  
 
Velg minst tre oppgaver du ikke fikk til og gjør disse på ny. 
 
Du finner også link til disse oppgavene + til tidligere prøver på cassroom. Jobb gjerne               
med disse også.  

Ukas mål Know how to write a book review 
Engelsk   Read through the   

book review  
document on  
classroom and  
make notes from   
your book  

 

Ukas mål Lære hva som bestemmer svingetiden til en pendel. 
Kunne bruke de vanligste måleenhetene og måleredskapene i naturfag 

Naturfag 
  

 

  Skriv på rapporten   
din om  
pendelforsøket. Du  
skal nå ha ferdig    
rapporten til å med    
punkt 9. Resultat.   
Vi skal sammen   
skrive om feilkilder   
og konklusjon. 

Gjør ferdig rapporten   
om pendelforsøket og   
lever den på   
classroom. 

Ukas mål 
 

● Kunne skaffe seg kunnskap om et politisk parti og formidle denne kunnskapen 

videre til klassen 

Samfunn 

 

Les om partiet   
dere trakk og vær    
godt forberedt til   
å lage  
presentasjonen. 

  Jobb med oppgaven   
din; presentasjon av   
et politisk parti 

Ukas mål Kunne si noe om hva det vil si å være jøde  
Kunne fortelle om noen viktige hendelser i jødenes historie 

KRLE 
 

 

   Se side 56/57 i    
Horisonter. Velg deg   
ut minst tre viktige    
hendelser i jødenes   
historie og skriv om    
dem i boka de. Bruk     
internett og se om du     
kan finne ut mer om     
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hendelsene enn det   
som står i boke. 

Ukas mål Kunne bruke pasninger på en god måte i spill, og vise at en kan reglene i fotball 
Kroppsøving     

Ukas mål 

 

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

Musikk     

Ukas mål 

 

Tegning: Å kunne om proporsjonene i kroppen 
Sløyd: Jobbe videre med planlegging av oppgaven i MDF.  
Tekstil: Å kunne beherske en strikke eller hekle teknikk 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi fortsetter der vi slapp sist uke! 
● Kunne noen hobbyer på tysk 
● Kunne noen spørreord 

Gloser: Vi finner en måte å samarbeide om glosene på. Mer om dette på              
mandag. 

Tysk Lekse blir å øve på spørreordene som vi lærer i timen på mandag. 
Ukas mål Bli kjent med oppgaver fra nasjonale prøver 

Lære hvordan vi finner faktorene til ulike tall. 
Matte fordypning     

Ukas mål Kunne telle til 10. 
Kunne presentere seg selv på fransk. 

Fransk Denne uken jobber vi med side 12 og 13 og glosene til disse. 
Lekse til fredag (mandag neste uke) Øve seg på å presentere seg selv og øve på glosene                 
til side 12 og 13 

Ukas mål 

 

Å kunne gjenbruke papir og forstå viktigheten med bærekraftig utvikling 
Å kunne bruke en arbeidstegning 

Design og redesign     

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

Ukas mål Kunne teste egen kondisjon 
Fysisk aktivitet     

Ukas mål 

 

Kunne programmere i  Scratch 

Programmering     
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Prøve og aktivitetsplan 8A september 2019 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

36 2. 
 
 
 
 

3. 4. 5. 6. 

37 9. 
Nasjonale prøver 
engelsk 2. time (60 
minutter) 

10. 
 

11. 
 

12. 
Nasjonale prøver 
lesing 1+2 time (90 
minutter)  

13. 
 
 
 

38 16. 
 

17. 
Nasjonale prøver 
regning 1+2 time 
(90 minutter) 

18. 19. 
Presentasjon 
 samfunn (noen 
elever) 

20. 
 
 
 

 

39 
 

23. 
 

24. 
Presentasjon 
samfunnsfag (noen 
elever) 

25. 
 
 
 

26. 27. 
DKS 11.30-12.15 
 
 
Presentasjon 
samfunnsfag (noen 
elever) 
 

 
40 

30. 
Fransk og tysk prøve 
skriftlig 
 
 

1. 
Vurdering matte  (½ 
klasse) 

2.  
 

3. 
Krle - Innlevering av 
bok om 
Jødedommen 
 
Vurdering matte (½ 
klasse) 

4. 
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