
Ukeplan 8C  

Uke 2 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
 
Valgfag 
 

Naturfag 
Materialer 

Norsk/SNO Svømming 
Lekbetonte 
øvelser 

KLT 

2 
Matte Engelsk 

British Isles 
Norsk 
Reklame 

Norsk/SNO 
Reklame 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Reklame 
Naturfag 
Materialer 

Matte KRLE 
Profeter 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Makt og historie 

Kroppsøving 
Innebandy 

5 
Samfunnsfag 
Makt og historie 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 91518373 

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Kunne lage en reklame 
-  

Norsk - ta med en   
reklame til  
timen.  

   

Ukas mål Vi fortsetter med brøk og mål fra sist uke. 

- kunne skrive tall som ekte brøk, uekte brøk og blandet tall 
 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Understanding British history 
Engelsk  Who were the   

Anglo-Saxons? Why  
are they important   
for the history of    
Great Britain?  
Write a short   

  

mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no


paragraph 
answering these  
questions and  
submit on  
classroom 

Ukas mål Kunne si noe om ulike materialer  
Naturfag  Jobb med 

gruppearbeidet om 
materialer.  

  

Ukas mål Forstå hva makt betyr og hvordan spørsmålet om makt har preget historien 
Samfunn   Hva betyr makt?   

Hvordan er makt   
fordelt i et   
samfunn? Les s.   
124-130 i Kosmos.   
Ha disse  
spørsmålene i  
bakhodet mens du   
leser.  

 

Ukas mål Hva betyr ordet profet? Å kunne svare på dette er ukas mål 
KRLE    Gjør oppgaven på   

classroom.  

Ukas mål - kunne utføre grunnleggende teknikk i innebandy 

- samarbeid 

Kroppsøving    Husk gymtøy. Husk 

innesko. Ha med 

vannflaske til 

timen. 

Ukas mål Ferdighetsbaserte øvelser i vann 
- kunne utvikle ulike ferdigheter i vann gjennom lek og aktiviteter 

Svømming   Husk å ha med eget 
utstyr. 
Badebukse/badedr
akt og badehette. 
Svømmebriller for 
de som trenger 
det.  

 

Tysk     

Ukas mål -Kunne fortelle noe om brøk og hvor vi bruker det 
-Komme med eksempler på likeverdige brøker og vite hva som kjennetegner dem. 

Matte fordypning     

Ukas mål Lære å programmere Lego Mindstorm 
Programmering     

 

 


