
  

 

Uke 8A  

Uke 47 - U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Veiledning og 
forberedelse til 

utviklings- 
samtale 

Veiledning og 
forberedelse til 

utviklings- 
samtale 

Norsk  
Uteskole 

2 

Samfunn 
Presentasjon 

tverrfaglig 
oppgave 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Presentasjon 

tverrfaglig 
oppgave 

Norsk 
(Prosjekt) 

Matte 
Presentasjon 

tverrfaglig 
oppgave 

4 

Engelsk 
Lesson Study- 

Skrive egne 
vurderingskriterier 

Svømming 
Vurdering crawl 

 Engelsk 
Skriveøkt 

5 
Gym 

Håndball 
    

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne presentere og reflektere over selvvalgt tema 
Norsk Lekse gitt ut ifra innsats i timene 

Ukas mål Se tverrfaglig oppgave i classroom 
Naturfag 
Samfunn 
 
Matematikk 
 

Vær klar til presentasjon av den tverrfaglige oppgaven til tirsdag. Husk å ta med både               
matte, natufag og samfunn. Sjekk oppgaven for kriteriene (hva du bør ha med).  
 
Gjør oppgaven i statistikk som du finner i classroom og lever den i classroom i løpet av                 
torsdag. 

Ukas mål Lære om musikk i andre land: danser, sanger og instrumenter m.m. 

Musikk     

Ukas mål Vise forståelse for spilleregler i håndball, og kunne inkludere alle i spill 
Svømming: Mestre crawl teknikk 

Kroppsøving     

Ukas mål Tekstil: Vi undersøker hvilke materialer klærne våre er laget av. Ta med chromebook 
Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid 

Arbeidslivsfag     

 Vi oppsummerer de siste ukene og forbereder oss til prøven i neste 
uke. Vi skal også jobbe med de 10 ordene som dere skulle finne, som 
dere har lyst å lære.  

Tysk Ukeslekse: øve til prøven 

Ukas mål ● Bli trygg på å bruke regneark til statistikk 
● Kunne finne relativ frekvens og låse celler 

Matte fordypning     

Ukas mål Kommentere eget arbeid med å lære engelsk 
Engelsk   Jobb med 

fortellingen din og 
sjekk den opp mot 
egenvurderingsskje
maet 

 

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Jobbe med hydraulikk oppgaven 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en time med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet Elevstyrte timer: 

Sondre og Sebastian 
Thomas F. og Yosyas 

   

Ukas mål Lære å programmerer 3D med bruk av programmet BlocksCAD  
Programmering     

Ukas mål Gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket naturområder lokalt og           

globalt.  
Beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling,           
miljø og verdiskapning. 
Kunne kle seg etter været.  

Uteskole Vi møter i klasserommet. Denne dagen får vi besøk av en mann som jobber i               
Jærensfriluftsråd. Han skal snakke om søppel i havet. Vi skal prøve å lage noe av               
søppelet som vi fant under strandryddingen. Dersom det blir tid tar vi en liten tur i                
nærområdet. Husk å kle dere etter været.  
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