
  

 

Ukeplan 8D  

Uke 40 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk Samfunn 
Fremføring av 
politiske partier 
og valg  

 

Klassens time 
Vi lager 
klasseregler 
Lek/ 
konkurranser 

Engelsk 
Working on the 
superhero/villa
in-text 

Naturfag 
Vurdering i 
Økologi 
Kake etterpå :-) 

2 

Matte 
Faktorisering 
 
Negative tall 

 

Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Norsk Svømming 
Crawl 
Husk 
svømmetøy! 

KOH 

3 

Naturfag 
Vi jobber med 
målarket og 
arbeidsprogram  
for Økologi 
 
 

Naturfag 
Vi jobber med 
målarket og 
arbeidsprogram  
for Økologi 
 

Musikk Norsk KOH 

4 Valgfag Norsk  Norsk Engelsk 

5 

Kroppsøving 

 
Utegym 

   Working on the 
superhero/villain
-text 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

Prøve- og aktivitetsplan for uke 40- 42: 

 
40 28. 

 
 

29. 
Tysk/Fransk 
prøve 
 
 

30. 
 

1. 
 
 

2. 
Naturfagprøve 
(Økologi) 

41 
Høstferie 

42 5. 
 

6.  
 
 

7. 8. 9.  
Samfunn 
presentasjon 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

Ukas mål 

 

Kunne regler for delelighet 
Kunne primtallsfaktorisere 
Kunne regne med negative tall 
Kunne regne med flere regnearter i samme regnestykke 

Matematikk 

 

   Gjør lekseark for 
uke 40. Lekseark 
ligger i classroom 
07D Matte. Leksen 
leveres inn for 
godkjenning 

Ukas mål Å kunne gi tilbakemeldinger (på hverandres tekster) 
Engelsk Vi leser hverandres tekster og gir tilbakemeldinger. Deretter bruker du disse           

tilbakemeldingene og forbedrer teksten din.  

Ukas mål Få kontroll på målarket/arbeidsprogram for økologi 
Naturfag 

 

Jobb 30 min med 
målarket/ 
arbeidsprogram. 
Fagstoff og 
arbeidsprogram/mål
ark  ligger i 
classroom naturfag. 

  Ta en siste sjekk på     
det du skal kunne    
til prøven, øv godt    
:-) 

Ukas mål Vær forberedt til presentasjon på tirsdag 
Jobbe målrettet og med godt samarbeid 
Fordype seg i et parti og kjenne til de viktigste sakene til partiet 

Samfunn     

Ukas mål Gym: 

● forbedre egen kondisjon over tid 
Svømming: 

● kunne utføre brystsvømming og ta imot veiledning for å bli bedre 
● starte på svømmearten crawl 

Kroppsøving Gym  til mandag: Husk gymtøy & vannflaske! Vi satser på å være ute. Er det veldig 

dårlig vær kan vi være inne (lurt å ha med innesko også). Vi skal gjennomføre nordlie 

testen 

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

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Ukas mål Trines gruppe: se oppgaven i classroom.  

Sløyd: Jobbe videre med MDF oppgaven 
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 at det er prøve denne uken! 

- Husk headsett til hver time! 
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- være forberedt til prøven og gjør så godt du kan 

Tysk Lekse, til tirsdag: 
være forberedt til 
prøven 

   

Ukas mål - kan gjøre om mellom prosent, desimal og brøk  
- kan regne med prosent i praktiske oppgaver 

Matte fordypning Husk nødvendig 
utstyr. skrivesaker 

og oppladet 
chromebook  

   

Ukas mål - Kunne vanlige ord og uttrykk på fransk 
- Kunne tallene 1-20 
- Kunne bøye substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form 

Fransk Forbered deg godt til prøven på onsdag. Se Classroom for hva du skal kunne. 
Ta med fulladet Chromebook. 
Forslag til oppgaver du kan bruke når du forbereder deg: oppgavene som 
ligger under “Substantiv” og “Grunntall 1-20” på Lokus 
(https://www.lokus.no/open/salut8/Grammatikk). Du kan også lese godt i 
læreboka på s. 10 og s. 12-13. Forbered deg både på at du skal kunne 
oppfatte tall du hører og skrive ord og setninger selv. 

.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 Kine sin gruppe:  
- Øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med          

andre.  
Nadine sin gruppe: 

- å kunne jogge 2 eller 3 runder rundt neset 
Fysisk aktivitet     

Ukas mål Siste sjans til vurdering i scratch 
Lære grunnleggende i microbit 

Programmering     
Ukas mål  
Musikk     
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