
  

 

Ukeplan 8D  

Uke 39 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk Samfunn 
Gruppearbeid 

 

Timen livet 
Folkehelse og 
livsmestring 
 
Bærekraftig 
utvikling 
 
Demokrati og 
medborgerskap 

Uteskole 
“Riska-amazing-
race” 
 

 
 
 

Engelsk 
My superhero 
or villain 

2 

Matte 
Partall, 
oddetall, 
primtall og 
faktorisering 

 

 

Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Samfunn 
Gruppearbeid 

 

3 

Valgfag Matte 
Tall på begge 
sider av null 

 

Musikk KOH 

4 

Valgfag Svømming 

 
Husk 
svømmetøy 

NB! Klassefest 
på ungdoms- 
klubben på 
Riska 
kl 18- 21 
Konkurranser 
Diskotek 
Ps4 
Billiard 
Bordtennis 
Håper alle stiller 
:-) 

Matte 
Regning med 
negative tall 

 

5 

Kroppsøving 
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Husk gymtøy, 
NB! Utegym 

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

elisabeth.hiim@sandnes.kommune.no eller tlf. 90565852 

Prøve- og aktivitetsplan for uke 39- 40: 

39 21. 
 
Vurdering i 
scratch 
(programmering 
valgfag) 

22. 23. 
Klassefest for 
8D på klubben 
kl. 18- 21 

24. 25. 

40 28. 
 

29. 
Tysk/Fransk 
prøve 
 
 

30. 
 

1. 
 

2. 
Naturfagprøve 
(Økologi) 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Komme i gang med gruppeoppgave om  helter! 
Norsk     

Ukas mål Kunne regler for delelighet 
Kunne primtallsfaktorisere 
Kunne regne med negative tall 

Matematikk    Gjør lekseark for 
uke 39. Lekseark 
ligger i classroom 
07D Matte. Leksen 
leveres inn for 
godkjenning 

Ukas mål Å skrive en tekst med avsnitt, tydelig start, hoveddel og slutt. 
Engelsk Vi skriver videre på historien om en superhelt/skurk. 

 
Blir du ferdig skal du dele den med andre i klassen og være med på å hjelpe hverandre                  
å bli gode gjennom å lese/kommentere andres historie.  

Ukas mål Jobbe med prosjektarbeid i grupper 
Jobbe målrettet og med godt samarbeid 
Fordype seg i et parti og kjenne til de viktigste sakene til partiet 

Samfunn Til Tirsdag: Følg med på nyhetene. Velg deg ut en nyhet som du vil presentere. Lag en                 
side i et presentasjon dokument der du skriver ukenummer, har et bilde fra nyheten              
og kort forklarer hva nyheten går ut på (korte setninger eller stikkord). 
Jentene: Innenriks 
Guttene: Utenriks  

Ukas mål Gym: 

● forbedre egen kondisjon over tid 
Svømming: 

● kunne utføre brystsvømming og ta imot veiledning for å bli bedre 
Kroppsøving Gym  til mandag: Husk gymtøy & vannflaske! Vi satser på å være ute i hver gymtime 

fram til høstferien. Er det veldig dårlig vær kan vi være inne (lurt å ha med innesko 

også). 

Svømming til tirsdag: Husk svømmetøy! Badetøy, badehette, håndkle og såpe. 

Ukas mål Målet er å gjennomføre “Riska-amazing-race”. Det vil bli lagt ut poster og dere             

må løse ulike oppgaver i grupper. Vi skal være på neset og lage bål. 

Uteskole Lekse: 

● Kle deg etter været, gode sko er spesielt viktig (det blir endel gåing til 

og fra postene) 

● Ha med grillmat. Se tips under for gode oppskrifter. Dere kan ha med 

dessert til å ha på bålet! ALT KAN VARMES I FOLIE :D  

 

TIPS TIL OPPSKRIFTER PÅ TUR 
- Banan med sjokolade 
- Toast 
- Taco baguette med ost  
- Pølse med pinnebrød 
- Bakt potet  
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- Pannekaker med sjokolade i folie  

 
 
Se flere gode tips og oppskrifter her:  
http://www.barnehageside.no/db/dokumenter/www.vestbynaturbarnehage.no/fil
er/Kokebok%20for%20mat%20p%C3%A5%20b%C3%A5l.pdf 

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Ukas mål Sløyd: Jobbe videre med målene i MDF oppgaven. 

- kunne planlegge og lage en god arbeidstegning 
- kunne bruke verktøy og lage ett 3-dimensjonalt produkt  

Arkitektur: Jobbe videre i Tinkercad og fullføre tegninger 
Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne vurdere sin egen og gruppens arbeidsinnsats, arbeidsprosess og og          
arbeidsoppdragets resultat.  

Arbeidslivsfag Ta på utetøy etter    
været. Vi skal gjøre    
skolegården fin.  

   

Ukas mål Husk prøve i uke 40! 

- Husk headsett til hver time! 

- vite hva som forventes på prøven i neste uke 

- kunne hilse og si hadet på tysk  

- kunne presentere seg selv på tysk  
Tysk    Lekse: se lekseark 

på classroom  

Ukas mål - kan gjøre om mellom prosent, brøk og desimaltall 
- kan regne med prosent  

Matte fordypning Din oppgave er å møte med oppladet chromebook, skrivesaker, linjal og skrivebok . 
Det er vanskelig å skulle jobbe med matte uten å ha utstyret som kreves! 

Ukas mål - Kunne fortelle hvor man bor og spørre hvor andre personer bor 
- Kunne navn på land og nasjonaliteter, særlig områder der det er mange som snakker               
fransk 
- Kunne sette riktig artikkel foran land (la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas) 
- Kunne bøye regelrette ER-verb i presens (nåtid) 
- Kunne alfabetet på fransk 

Fransk Øv på ord/fraser vi har vært gjennom til nå (se Classroom). Tenk gjennom om det er                
noe du trenger å repetere i timen, dette blir siste time før prøven dere skal ha neste                 
uke.  

Ukas mål Bruke moodboard og prosessboka for å få ned idéer og skisser. 
Reflektere over farge- og materialvalg. 

Design og redesign Se om du kan finne materialer til skoesken hjemme som du vil bruke til ditt               
interiørdesign. Eks.: doruller servietter, gamle fyrstikker, ispinner, fargeprøver osv. 

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål - kjenne til noen næringsstoffer, vitaminer og mineraler 
Vi skal både ha en teoretisk del og en fysisk del. Vi møter derfor i basen og                 
finner et klasserom vi kan starte i. 

Fysisk aktivitet Lekse: Til mandag: Husk utetøy og drikkeflaske.  

Ukas mål Vurdering i scratch 
- kunne blokk programmere i scratch 
- være løsningsorientert og løse en oppgave 

Programmering     
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Ukas mål  
Musikk     
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