
  

 

Ukeplan 8D  

Uke 48 

Fag/tema: 

 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk Samfunn 
Vurdering 
(fagsamtale 
eller skriftlig 
prøve) 

Timen livet 
matterkurs 
1.time 
 

Uteskole 
Vi skal være 
både inne og 
ute. 
Før lunsj: 
Undervisning og 
oppgaver om 
avfall/boss 
Etter lunsj: 
Lage kunstverk 
av avfall/boss 

 
 
Ut på tur :-) 
 

Engelsk 
Mysteries, 
fremføres i uke 
49 

2 

Matte 
Samarbeids- 
oppgaver med 
brøk 
Multiplikasjon 
og divisjon med 
brøker 
 

Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Samfunn 

3 

Valgfag Matte 
Ulike oppgaver 
om brøk på 
stasjoner 

Musikk KOH 

4 

Valgfag Svømming 
Teknikk i 
ryggsvømming 

 
og dykking 

 
 

 Matte 
Måltest ukas 
mål 
Gjennomgang 
av:  
Gjøre om 
mellom brøk, 
desimaltall og 
prosent 

5 

Kroppsøving 
Basket 

 

    



  

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

Prøve- og aktivitetsplanen frem til jul: 

 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

48 
 

23.  24. 
Tysk/Fransk 
prøve 
Samfunn 
vurdering  
 

25. 26. 
Engelsk 
presentasjon 
(Mysteries)  

27. 
Samfunn 
vurdering  

49 
 

30. 
 

1. 
 
 
 

2. 
Musikk 
vurdering  

3. 
 

4. 
 

mailto:remi.hemlund@sandnes.kommune.no


  

 

 
 

Lekseplan: 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

50 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
Musikk 
vurdering  

10. 
 

11. 
Matteprøve  

51 
 

14. 15. 
MAF - prøve 

16. 17. 18. 

52 
 

21. 22. Juleferie 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

Ukas mål Vite forskjell på ekte brøk - uekte brøk og blandet tall 
Kunne gjøre om mellom blandet tall og uekte brøk 
Kunne forkorte og utvide brøk 
Kunne addere og subtrahere brøker med lik og ulik nevner og blandet tall 
Kunne multiplisere og dividere brøker 

Matematikk    Gjør lekseark for 
uke 48. Lever inn 
for godkjenning. 
NB! Husk å levere 
lekseboka i 
mattekassen i 
klasserommet 

Ukas mål To be able to explain and talk about a mystery. 
Engelsk Fortsett med å jobbe med presentasjonen om et mysteriet. Framføring gjør vi i uke 49 

Ukas mål Se eget målark og tidligere oppgaver 
Samfunn Forbered deg godt til vurderingen vi skal ha. Du har valgt enten skriftlig prøve eller               

fagsamtale. Jobb med målark, quizlet og bruk notatene vi har laget i timene. Boka er               
også til god hjelp. Lykke til med øving :) 

Ukas mål Gym: 

● Øve på teknikk, samspill og regler i basket 
Svømming: 
 

● Trene på teknikk i ryggsvømming og dykking 
Kroppsøving Gym  til mandag: Husk gymtøy, vi skal være inne 

Lekse i gym denne uken: Tren en intervalløkt (eks. 10 bakkeløp eller 4 min *4 

intervaller med 1 min pauser)  og en langkjøringsøkt (eks. jogg 30 min i jevnt tempo). 

Ta så mange armhevinger du klarer i en serie tre ganger i uka. 

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



  

 

 

 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 

Ukas mål Lære om forsøpling av havet og hvilke konsekvenser dette har for miljøet og dyrelivet 

Være kreative, designe og lage et kunstverk :-) 

Kunne samarbeide med andre på en god måte 

Kunne kle deg etter været 

Uteskole Søk på nettet for å få ideer av kunstverk som er laget av av avfall/boss 

NB! Ta med avfall/boss hjemmefra til å lage kunstverk av. Papp/papir, plast eller 

restavfall (ikke matavfall eller andre skitne ting / ting som lukter).  
Kle deg etter været, vi skal være ute siste del av dagen 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Ukas mål Tekstilrommet: se oppgaven i classroom  

Sløyd: Jobbe med MDF oppgaven. Se classroom for oppgave og mål 
Tegnerommet: Se og mål oppgave i Classroom 

Kunst og håndverk uke 2 av 11 på ny stasjon. Pass på at du har levert alt som skal vurderes på forrige                   
stasjon.  

Ukas mål Bli kjent med valgt yrke.  
Arbeidslivsfag     

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 

- Gjøre sitt beste på prøven 

Tysk Lekse: se lekseark 

på classroom 

   

Ukas mål - vet hva en variabel og et konstantledd i algebrauttrykk er  
- vet hvordan du trekker sammen algebrauttrykk  

Matte fordypning ha med nødvendig 
utstyr, skrivesaker 
og oppladet 
chromebook  

   

Ukas mål - Møte forberedt til prøven 
Fransk Forbered deg godt 

til prøven. Målark 
og øvingsoppgaver 
ligger på 
Classroom. 

   

Ukas mål Arbeide i en utforskende designprosess med sy-prosjektet fra idé til produkt 
Design og redesign Ta med tekstiler som kan gjenbrukes i prosjektet ditt (Kun hvis dere har             

gamle/oppbrukte tekstiler hjemme). 

Ukas mål Lage teknologisk julegenser.  
Teknologi i praksis Ta gjerne med flere plastposer, så kan vi prøve opp på plastsveising.  

Ukas mål OBS! Vi møter i klasserommet. Nadine sin gruppe i 8B sitt klasserom og Kine sin 

gruppe i 8C sitt klasserom.  

Mål:  

- kunne planlegge et egentreningsopplegg ut fra egne forutsetninger samt 
sette seg selv et mål med treningen 

Fysisk aktivitet     

Ukas mål Kunne programmere microbit, bitbot og vise hva du kan 
Programmering     
Ukas mål  
Musikk     
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