
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 38 - U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: 

beep-test 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Nasjonal prøve 
i regning 
(90min) 

 
Klassens time 

Musikk Norsk 
Kurs 2.1 Ulike 

lesemåter 

 
Uteskole 

 
Livet i fjæra 

2 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Presentasjoner 

av et politisk 
parti 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Matte 
Negative tall 

Norsk 
Kurs 2.1 Ulike 

lesemåter 

Matte 
Negative tall 

 

4 
Engelsk Svømming 

Brystsvømming 
 

 Engelsk 

5 Gym     

 

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 Kunne tenke over forskjellige lesemåter og strategier for å bli en bedre leser 
Norsk Lekse gitt ut fra innsats i timen , vi jobber med oppgaver til kapittel.  

Ukas mål Kunne regne med negative tall 
Kunne regne med flere regnearter i samme regnestykke 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 38 i boka de. Velg nivå. 

 

Ukas mål  
Engelsk   Start writing your book    

review. By Thursday you    
should have your brief    
summary ready.  

 

Ukas mål Se mål på oppgaven om politiske partier på classroom. 
Samfunn 
 

 

  Vær klar med   
presentasjonen. Lever  
den på classroom i løpet     
av onsdag.. Husk å skrive     
hvem som er med på     
presentasjonen. Se  
oppgaven for mål, hva    
som blir vurdert og hva     
dere bør ha med. 

 

Ukas mål Se oppgaven/målark i classroom 

KRLE 
 

 

Ukelekse: 
 
Jobb med boka de om jødedommen i bookcreator. Oppgaven med hva du bør ha med               
finner du på classroom. 

Ukas mål 

 

Kunne presentere musikk-kulturen fra et land du har jobbet med i det siste 
Har du et instrument eller en kostyme som passer til, så er det flott. 
Husk at du bør synge , danse eller spille litt. 

Musikk     

Ukas mål Vite om ulike spark i fotball og øve på å mestre disse 
Svømming: Kunne armtak i brystsvømming 

Kroppsøving     

Ukas mål Sløyd: Jobbe videre med produktet i MDF  

Tekstil: Kunne beherske en strikke eller hekleteknikk 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi jobber med teksten “Wie reise ich nach Deutschland?” og gjør 
oppgaver til den. 

- kunne noen tyske byer og vite hvor de ligger 
Tysk Ukelekse: øv på glosene fra denne uken (38), uke 37 og uke 36  

! Det blir en liten glosetest mandag, 23.09. - husk å ha med den lille 
grønne skriveboken! 
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Ukas mål - Bli kjent med oppgaver fra nasjonale prøver 
- Lære hvordan vi finner faktorene til ulike tall 

Matte fordypning     

Ukas mål Kunne presentere seg selv på fransk. 
Kunne glosene til kapittel 1 
Kunne telle til 10 

Fransk Denne uken skal vi jobbe med grammatikk fra side 190 i tekstboken. Substantiv. 
Vi repeterer det vi jobbet med sist uke om å kunne presentere seg og tallene. 
Vi skal også jobbe litt mer med alfabetet og glosene. 
Lekse til neste uke blir å øve slik at en kan det vi har jobbet med til nå i fransken. 

Ukas mål 

 

Ny oppgave: Nyttig på nytt 

• Designe en eller flere bruksgjenstander eller kunstprodukter  

• Bruke arbeidstegning og materialskisser  

• Beskrive ulike løsningsalternativer  

• Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en 
bruksgjenstand  

• Være bevisst på verdien av redesign i et miljø- og samfunnsperspektiv  
Design og redesign     

Ukas mål Lære om da Vincis katapultmodeller og eksperimentere selv med egen.  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Vite hvorfor det er viktig å trene kondisjon, og fullføre en kondisjonstest 
Fysisk aktivitet Beep-test og  

innebandy 
   

Ukas mål 

          

Kunne programmere i  Scratch 

Programmering     
Ukas mål ● Fortelle om abiotiske og biotiske faktorer og hvilke betydning de kan ha 

i et økosystem.  
● Fortelle om biotiske faktorer i et økosystem, Hvordan næringskjeder er 

bygd opp, og hvilke betydning nedbryterne har.  
● Beskrive økosystemet som vi brukte i feltarbeidet vårt. Hvilke 

nytteverdi de ulike faktorerne har.  
● Kunne samarbeide i grupper og felles komme frem til en hypotese og 

finne et resultat.  
● Kunne knivreglene. 
● Kunne tenne bål på en forsvarlig måte. 
● Kunne følge regler for ferdsel i naturen. 
● Kunne kle seg etter været.  

Uteskole Vi skal gå til “Grønnevika” ved lihalsen. Her skal vi undersøke og forske på “Livet i                
fjæra” . 
Dere blir delt i grupper på 4 stk. Først skal hver gruppe finne flest mulig alger og dyr                  
som lever i strandsonen. Etterpå skal dere fordype dere  i en spesiell art.  
Ta med høye støvler og regntøy. Vadebukse hvis noen har det. Hov og bøtte. Kjekt               
hvis noen har vannkikkert eller undervannskamera. Ta med en god lupe hvis dere har              
der.  
God mat og drikke er alltid viktig på tur. Ha med noe varmt i termosen.  
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