
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 39 - U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: 

Oppgave 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
 

Presentasjoner 
av politiske 

partier 

Musikk Norsk 
Lesestrategier 

Krle 
Jødedommen 

2 
Norsk 

Lesestrategier 
Naturfag 

Vi måler fart ute 
Kunst & 

håndverk 
Naturfag 

Vei, fart tid 
Norsk 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Regne med 
negative tall 

Matte 
Regnerekkefølge 

DKS 
11.30-12.15 

 
Naturfag 

Vei, fart tid 
 

4 
Gym 

Basketball 
Svømming 

Brystsvømming 
 Engelsk Samfunn 

Fylkene i norge 

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 

 

Lesestrategier - kunne reflektere over hvordan man blir en bedre leser 
Velge hensiktsmessige leseteknikker, finne og tolke informasjon i tekst.  

Norsk Lese 5 sider i hyllebok, hver dag hjemme ( husk å ha med boken på skolen også !) 

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

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 39 i boka de. Velg nivå. 

 

Ukas mål Kunne vite hvordan  fart måles og hvordan vi kan regne med fart. 
Naturfag Til fredag: Gjør oppgave 2.1, 2.2, 2.3 ,2.4 og 2.7 s 45-46 i Tellus boken. Lever leksen i                  

classroom 

Ukas mål Kunne uttrykke egne meninger og tanker rundt det dere leser 
Engelsk   By Tuesday you   

should have a   
rough draft of your    
book review of   
Matilda ready.  

 

Ukas mål 

 

● Synnøve sine: 

● 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 Se oppgaven om politiske partier i classroom. 
Ha kunnskap om Norges fylker og hvor i landet de ligger. 

Samfunn Vær klar med   
presentasjonen om  
et politisk parti. 

  Finn en nyhet som    
du vil presentere   
for klassen. 

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 sentre og ta imot pasninger i basketball, og kunne skritt regelen 
Svømming: Kunne armtak og beinspark i brystsvømming 

Kroppsøving     

Ukas mål Sløyd: Jobbe videre med produktet i MDF. Innlevering i uke 46. 

Tekstil: Jobbe med en håndarbeidsteknikk. Innlevering uke 46 
 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Innlevering av spill-oppgave. Introduksjon av ny oppgave. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Møt forberedt til timen og ha med deg det du trenger. Husk gloseprøve på mandag! 

Ha med deg den lille grønne skriveboken. 

Resten av timen jobber vi med repetisjon og forbereder oss til prøven som skal være 

neste uke.  
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Tysk Ukelekse: øve til prøven i uke 40 

Ukas mål Bli trygg på faktorisering  
Lære å regne med negative tall 

Matte fordypning     

Ukas mål Sjekke at du kan det vi har jobbet med i fransken fram til nå. 
Fransk Fortsette å lære om substantiv på fransk. 

Vi repeterer det vi har lært fram til nå og dere får utdelt prøven vi skal ha neste uke                   
slik at dere vet hva dere bør kunne. 
Lekse: øve til prøve! 

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Skrive en oppgave om helse og kosthold 
Fysisk aktivitet     

Ukas mål Lære å programmere MicroBit med MakeCode-editoren fra Microsoft. Program som          
gjør det enkelt å programmere micro:bit-en med klosser og JavaScript 

Programmering     

 

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


