
Ukeplan 8C  

Uke 22 (U1) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag 
Fysisk: Møtes 
på fotballbanen 
ved skolen.  

Naturfag 
Syrer og baser 

Norsk/SNO Svømming 
Uteaktiviteter 

Matte 

2 
Matte Engelsk 

Mysteries - part 
II 

Norsk Norsk/SNO 

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO Naturfag 
Syrer og baser 

Matte KRLE 
Organisert 
kristent arbeid 
 
 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk 
Møt på 
fotballbanen- 
stå klassevis og 
hold 1 meter 
avstand. Gjelder 
alle gruppene 

 Samfunnsfag 
Prosjekt: 
Oppfinnelse 

Kroppsøving 
Uteaktiviteter 

5 

Samfunnsfag 
En ny 
samfunnsklasse
”Arbeiderklasse
n”/ Oppstart 
prosjekt 

    

 



 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne beskrive situasjoner fra dagliglivet med bokstaver og tall 

Matematikk Jobb minst 30 minutter med mattemaraton hver dag. 

Ukas mål Bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne          
ferdigheter i engelsk 

Engelsk     

Ukas mål Vite hva som kjennetegner syrer og baser, kunne forklare ph-skalaen, kunne greie ut             
om bruk av indikatorer.  

Naturfag     

Ukas mål Økt forståelse for samfunnsklasser med fokus på arbeiderklassen 

Samfunnsfag   Begynn på 
presentasjonen/inn
leveringen din. Vi 
skal jobbe videre 
med denne timen. 

 

Ukas mål Knytte religionshistorien til Norge med nåtiden 
KRLE    Prøv å finn ut hvor     

mange ulike kristne   
organisasjoner vi  
har her på   
Hommersåk. Skriv  
det ned i et google     
dokument og ta   
med til timen, vi    
skal se på det    
sammen  i timen. 

Ukas mål Fagsamtale. Tilbakemelding på arbeidet i perioden uke 12 - 19. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Kunne lage algebraiske uttrykk 
Lære å bytte ut bokstaver i algebraiske uttrykk med tall og regne ut verdien 

Matte fordypning     

Ukas mål Musikk skal glede 
Musikk  Møt på 

fotballbanen- stå 
klassevis og hold 
1 meter avstand. 
Gjelder alle 
gruppene 

   

Ukas mål Lage båt med motor 
Teknologi i praksis Husk å ta med materialer som du vil bruke til båten.  

Ukas mål  
Fysisk aktivitet Se over i   

timeplanen 
   

Ukas mål Vurdering i Python. Se målark i classroom 
Programmering NB! Husk vurdering   

i Python mandag.   
Ta med MicroBit   
og utstyr om du    

   



har lånt det med    
hjem. 

 

 


