
  

 

Ukeplan 8D  

Uke 49 

Fag/tema: 
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Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk Samfunn 
Siste rest med 
fagsamtaler/nyt
t tema 

Klassens time 
Vi pynter til jul  

 

Engelsk 
Mysteries, 
fremføring 

Engelsk 
Mysteries, 
fremføring 

2 

Matte 
Brøk 
Desimaltall 
Prosent 

Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Norsk Svømming 
Ryggsvømming 

 
dykking 

 

KOH 

3 

Naturfag 
Utviklingen av 
livet på jorda 
Vi jobber med 
oppgave 1- 3 i 
arbeidsheftet 

Naturfag 
Utviklingen av 
livet på jorda 
Vi jobber med 
oppgave 4- 6 i 
arbeidsheftet 

Musikk Norsk KOH 

4 

Valgfag Norsk  Norsk Naturfag 
Denne timen 
blir byttet til 
klassens time :-) 

5 
Kroppsøving 
Lek/ ballspill 

    



  

 

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

elisabeth.hiim@sandnes.kommune.no eller tlf. 90565852 
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Prøve- og aktivitetsplan frem til jul: 

 

 
 

 

Lekseplan: 

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

49 
 

30. 
 

1. 
 
 
 
 

2. 
Musikk 
vurdering  

3. 
Engelsk 
presentasjon 
(Mysteries) 
 
Vurdering samf 
8A 

4. 
 

50 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
Musikk 
vurdering 

10. 
 

11. 
Matteprøve  

51 
 

14. 15. 
MAF - prøve 

16.e 17. 18. 

52 
 

21. 22. Juleferie 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

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

Matematikk    Gjør lekseark for 
uke 49. Lever inn 
for godkjenning. 
NB! Husk å levere 
lekseboka i 
mattekassen i 
klasserommet 

Ukas mål Å være i stand til å legge frem en presentasjon og snakke om temaet “mysteries”.  
Engelsk Fremføring av presentasjon om temaet Mysteries. Vær forberedt til torsdag. Ønsker           

du å ha i gruppe eller foran klassen? Se Classroom for å velge.  
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Ukas mål Kunne si noe om hvordan en tror at livet på jorda har utviklet seg 
Naturfag     

Ukas mål Vel overstått vurdering 
Samfunn  

Ukas mål Bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle egen kropp og helse. 
Kunne bruke kreativiteten til å lage et nytt ballspill.  
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 torsdag:  Husk svømmetøy! Badetøy, badehette, håndkle og såpe. 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Ukas mål Tegnerommet: Vi jobber videre med oppgaven i arkitektur, se Classroom 

Tekstilrommet: se oppgaven i classroom  
Sløyd: Jobbe med MDF oppgaven. Se classroom for oppgave og mål 

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 headsett til hver time! 

- kunne lage et familietre på tysk 

- kunne gloser som har med familie å gjøre 

Tysk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål - vet hva en variabel og et konstantledd i algebrauttrykk er  
- vet hvordan du trekker sammen algebrauttrykk  
- kan lage et algebrauttrykk fra en praktisk situasjon  

Matte fordypning ha med nødvendig 
utstyr, skrivesaker 

og oppladet 
chromebook  

   

Ukas mål - Være bevisst på egne styrker 
- Repetisjon: kunne bøye ER-verb, être og avoir i presenes (nåtid); kunne personlige             
pronomen; kunne tallene 0-79 

Fransk Skriv ned to ting du 
synes du fikk godt 
til på prøven 
forrige uke og én 
ting du tenker du 
kan forbedre. 
Skriv ned fem 
regnestykker med 
pluss/minus der 
alle tallene 
(inkludert svaret) 
er mellom 0 og 79 

Til tirsdag neste uke (8.12):  
 
Øv på å bøye verbene être (= å være) og avoir (= å ha). Det blir 
en liten verbtest i begynnelsen av timen. 
 
Erstatt følgende ord/ordgrupper med pronomen: Claire - Toi et 
ta famille - Moi et mon frère - Albert - Jean-Paul et Simone - Les 
femmes - Les hommes - La maison 
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(f.eks.13 + 62 = 
75).  

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  
Programmering     
Ukas mål  
Musikk     


