
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 6 U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag 

 

Norsk 
(fagartikkel) 

Musikk Norsk  
Uteskole 

 
Vitenfabrikken 

 
Skoledagen 

starter 08.30.  
 

Møt på 
fotballbanen. 

2 

Matte 
Desimaltall 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Den 

amerikanske 
revolusjonen 

3 

Tilvalgsfag 
 

Naturfag 
Fra steinalder til 

romalder 

Norsk Engelsk 
Preparation for 

your 
presentation 

4 

Engelsk 
Last chance to 
work on your 

presentation at 
school! 

Svømming 
Svømmehallen 
er stengt. Vi går 

en tur.  

 Matte 
Desimaltall 

 

5 
Gym 
Dans 

    

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

helga.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne skrive en fagartikkel ut fra kriteriene som er gitt i Classroom 
Norsk Jobbe med fagartikkel på skolen og hjemme innlevering i uke 8  

Ukas mål Kunne gjøre om mellom brøk og desimaltall 

Kunne plassere desimaltall på tallinje 

Kunne runde av desimaltall 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør leksearket for uke 6 som ligger i classroom.  

 

Ukas mål Forstå britisk og irsk kultur, historie og samfunn 
Engelsk   Finish your  

presentation. It needs   
to be ready before your     
english class on   
Thursday.  

 

Ukas mål Kunne fortelle om viktige perioder og begivenheter i astronomien og romfartens           
historie frem til månelandingen. 

Naturfag Gå inn på disse linkene     
og les litt om de norske      
satellittene: 
https://www.romsenter.no/n
o/Laer-om-rommet/Rom-for-b
arn/Rommet-er-for-alle/De-no
rske-satellittene 

og klimasattelittene: 
https://www.romsenter.no/n
o/Laer-om-rommet/Rom-for-b
arn/Rommet-er-for-alle/Klima
satellittene 

Skriv noen setninger om    
hva du finner og lever     
på classroom. 

   

Ukas mål Kjenne til hva som førte til den amerikanske revolusjonen og hvordan USA ble til. 
Samfunn   Vær klar med deres film     

med det dere fikk i     
oppgave å presentere   
for klassen om hva som     
førte til den   
amerikanske 
revolusjonen og  
hvordan USA ble til.    
Lever i classroom. 

 

Ukas mål Kunne lage en presentasjon om en  tildelte profet. 
KRLE Ukelekse: Jobb med presentasjonen din om den profeten du fikk tildelt. 

Ukas mål Eksperimentere med ulike danseformer og skape dansekomposisjoner.  
Kroppsøving Svømmehallen er  

stengt. 
   

Ukas mål Vite hva solsystemet er og hva det består av 
Uteskole Vi skal til vitenfabrikken. 09.30-10.30 skal vi på omvisning i planetariet. Fra            

10.30-13.30 skal vi delta på sandnes skaperfestival på vitenfabrikken. Ha med deg en t              
skjorte (om du har) og chromebook. Link til skaperfestivalen:         
https://www.jaermuseet.no/vitenfabrikken/aktiviteter/sandnes-skaperfestival/ . Vi   
tar buss begge veier. Husk god mat og drikke. 

Ukas mål Tekstil: Vi strikker og hekler videre. Husk chromebook 
Sløyd: Jobbe videre med produktet i MDF. Utnytt tiden godt. 
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Kunst og håndverk     

Ukas mål Møte tidsnok til timen. Bidra med godt humør og være positivt innstilt til             
arbeidsoppdrag. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● kunne ukedagene på tysk 

● kunne danne flertall av substantiver 
Husk gloseprøve på mandag! Ha med deg den lille grønne gloseboken din. Du må 

kunne glosene fra “Woche 2”, “Woche 3” og “Woche 4”. Vi begynner å jobbe med 

den muntlige vurderingen.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål - Bli tryggere på å addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere 
- Kunne multiplisere med brøk 

Matte fordypning     

Ukas mål Framstille produktet med eigna materiale, komponentar, og funksjonelle teknologiske         
løysingar 

Teknologi i praksis     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet     

Ukas mål Kunne bruke programmering av Lego mindstorms for å løse et reelt problem i 
morgendagens samfunn 

Programmering     
Ukas mål Synnøve sine: Vi fortsetter med å presentere “Min musikk” og synger litt 

Patricia sine: Øv på dansen deres hjemme.  
Musikk     
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3. 4. 5. 
 

6. 
Vurdering muntlig 
engelsk? 

7.  
 

7 
 
 
 
 

10. 
Fransk og tysk 
muntlig vurdering 
 

Vurdering muntlig 
engelsk 8A 

11. 

 

12. 

 

13. 
 

14.  
Vurdering naturfag 
8A 

8 
 
 
 
 

17. 
Fransk og tysk 
muntlig vurdering 
 
 

18.  19.C 
 

20. 
 

21.  Innlevering 
norsk fagartikkel 8A 
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Vinterferie 
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