
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 2 U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag 

 

Norsk Musikk Norsk  
Uteskole 

Tur med faglig 
opplegg 

2 
Matte 
Brøk 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Klimasoner 

3 
Tilvalgsfag 

 

Naturfag 
Materiale 

Norsk Engelsk 

4 
Engelsk Svømming  Matte 

Brøk 
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 lage storyboard og uttrykke seg gjennom reklame  
Norsk Jobbe med prosjektarbeid etter behov  

Ukas mål Kunne plassere brøk på tallinje 
Kunne utvide og forkorte brøker til likeverdige brøker 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Se filmen: 
https://tv.nrk.no/serie/mk-x/sesong/1/episode/4/avspiller  
og gjør lekseark for uke 2 - velg nivå 

 

Ukas mål Understanding British history 
Engelsk   Who were the   

Anglo-Saxons? Why  
are they important   
for the history of    
Great Britain?  
Write a short   
paragraph 
answering these  
questions and  
submit on  
classroom  

 

Ukas mål Kunne teste og beskrive egenskapene til noen vanlige materiale 
Naturfag Ta med minst 2    

ulike gjenstander  
laget av ulike   
materiale som du   
ønsker å teste og    
sammenligne med  
andre gjenstander  
som gruppen din   
har tatt med.  

   

Ukas mål Lære om de fire klimasonene som jorda er delt inn i. 
Samfunn   Skriv navnet på tre    

populære 
turistområder ved  
Middelhavet. Sjekk  
værmeldingen og  
finn ut hvilke   
temperaturer disse  
områdene har og   
hva værmeldingen  
er for dagen i dag.  

 

Ukas mål  
Kroppsøving     

Ukas mål  
Uteskole Vi går tur, husk å kle deg godt etter været. God mat og drikke er viktig. Det er lov med                    

kjeks og kakao. Vi kommer til å ha oppgaver med faglig innhold på turen. Husk å ha på                  
refleks! 

Ukas mål Tekstil: Vi strikker og hekler videre. Husk CB! 
Sløyd: Jobbe videre MDF opppgaven.  

Kunst og håndverk     

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

Musikk     
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Ukas mål Vi tar tak i litt grammatikk og jobber med forskjellige oppgaver.  
kunne bøyet vebet “zu haben” 
kunne bøye regelrette verb i presens 
kunne bruke adjektiv for å beskrive steder og personer 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

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  
Fransk     

Ukas mål Vi jobber med prosjektet “Mitt drømmerom” 
Design og redesign Ta med en skoeske eller liten/mellomstor eske til å lage drømmerommet ditt i. 

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED-lommelykt 

Teknologi i praksis     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet  

Ukas mål Lære å programmere Lego Mindstorm 
Programmering     
Ukas mål Planlegge datakurs for eldre 

Stell og trening av kjæledyr 

Arbeidslivsfag     
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