
Ukeplan 8C  

Uke 3 (U4) 

Fag/tema: 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag 

Universet 
Norsk/SNO 
Reklame 

Svømming  
 
 
 
 
Uteskole 

2 

Kroppsøving Engelsk 
British History: 
The Celtics and 
the Romans 

Engelsk 
British History: 
The 
Anglo-Saxons 
and the Vikings 

KRLE 
Profetene i det 
gamle 
testamentet 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Reklame 
Naturfag 
Universet 

Matte 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den 
amerikanske 
revolusjonen 

5     

 



 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 

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


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Vi fortsetter med reklame prosjektet.  
Norsk     

Ukas mål ● kunne plassere brøk på tallinjen (fra sist uke) 

● kunne utvide og forkorte brøker til likeverdige brøker 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Understanding British History 
Engelsk  Who were the   

vikings? Why are   
they important to   
British history?  
Make a mindmap   
of everything you   
know about the   
vikings and if you    
know anything  
about their  
voyages to the UK 

  

Ukas mål Forklare hvordan sol- og måneformørkelser og årstider oppstår.  
Beskrive hvordan planetene beveger seg over himmelen.  

Naturfag Ta et  
bison-overblikk 
over kap 5 s. 119 -      
141, skriv ned   
tankene dine fra   
dette og lever det    
inn på classroom.  
 
Lever under  
oppgaven 
“innlevering 
lekser”. Skriv i   
toppen av det   
dokumentet som  
du har brukt til    
lekser tidligere.  
Skriv overskrift uke   
3. 

   

Ukas mål Forstå hva den amerikanske revolusjonen var og hvorfor den skjer 
Samfunn   Prøv å finne ut noe     

om europeisk  
emigrasjon til USA   
på 1600- og 1700    
tallet. Hvordan var   
Europa og USA på    
denne tiden? Skriv   
ned 5 faktaer du    
finner. Du kan   
bruke 
samfunnsboka og  
google.  

 

Ukas mål Forstå profetenes budskap og trekke linjer til nåtiden 



KRLE   Hvem er Desmond   
Tutu og hva var    
apartheid? Skriv  
ned noen setninger   
om dette. Vi skal    
bruke det i timen    
på torsdag.  

 

Ukas mål Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 

● kunne utføre grunnleggende teknikk i innebandy 

● kunne samarbeide i spill 

Kroppsøving     
Ukas mål  

● kunne forklare og utføre livredning i vann 

● kunne forklare og utføre livreddende førstehjelp i nærheten av vann 
 

Svømming   Husk å ha med eget 

utstyr. 

Badebukse/badedr

akt og badehette. 

Svømmebriller for 

de som trenger 

det.  

 

Ukas mål  

● Kunne kle seg etter været. 
● Kunne forholde seg etter  tur-regler på tur.  

Uteskole Første delen av dagen blir det tur. Det blir ikke bål, men ta med matpakke. Andre 

delen av dagen skal vi se på Cabaret-forestillingen som 9.trinn har jobbet med de siste 

ukene. Forestillingen begynner 11:30. 

 

 


