
Ukeplan 8C  

Uke 8 (U1) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag Naturfag 
Rette prøven 

Norsk/SNO 
Fagartikkel 

Svømming 
Svømming 
utgår pga. 
stengt 
svømmehall. 
Vær klar for 
uteaktiviteter 
istedenfor. 

Matte 

2 

Matte Engelsk 
Fremføring av 
gruppeprosjekt 
“The British 
Isles” 

Norsk 
Fagartikkel 

Norsk/SNO 
Fagartikkel  

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO 
Fagartikkel  

Naturfag 
Nytt kap 
Stoffenes verden 
 

Matte KRLE 
Siste time til å 
jobbe med 
presentasjonen 
“Profeter”  

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den Franske 
Revolusjonen - 
begrepsfokus 

Kroppsøving 

5 

Samfunnsfag 
Den Franske 
Revolusjonen - 
begrepsfokus 

   GOD 
VINTERFERIE! 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 9151837 

mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Bli ferdig med fagartikkel 
Norsk    Innlevering av 

fagartikkelen, husk 
å bruke 
skriverammen. 

Ukas mål - kunne plassere desimaltall på tallinja 

- gjøre brøk om til desimaltall og omvendt 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål To be able to present your work in front of an audience  
Engelsk     

Ukas mål Vite hva som kreves for å få mest mulig poeng på en prøve.  
Naturfag  Leksefri :)   

Ukas mål Bli kjent med viktige begrep fra den franske revolusjonen 
Samfunn   Les s. 159-165. Svar    

på oppgavene i   
lekseloggen 

 

Ukas mål Kunne lage en presentasjon om en  tildelte profet. 
Se flere mål på oppgaven i classroom 

KRLE    Jobb godt med   
presentasjonen din  
hjemme. Fredag er   
siste time på   
skolen til å jobbe    
med denne.  

Ukas mål - kunne skape enkle dansekomposisjoner 

Kroppsøving    Husk gymtøy. Husk 

innesko. Ha med 

vannflaske til 

timen. 

Ukas mål Synnøve sine:  
Synge kjente sanger i kor og smågrupper 
Lære nye sanger 

Musikk 

 

    

Ukas mål Tekstil: Innlevering av logg og ferdig produkt. Husk chromebook. 
Sløyd: Få vurdering på arbeidet ditt og ta det med hjem. Lever skisser og monogram. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Levere filer av 3d modellerte t-lysholdere. Jobbe videre med bordtenniskøllene. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Dere får en siste time på skolen til å jobbe med den muntlige vurderingen deres. Vær                
forberedt og spør dersom du lurer på noe. Mål og vurderingskriterier står på selve              
oppgavearket som ligger på classroom.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål Kunne gjøre om mellom brøk og desimaltall, begge veier 
Matte fordypning     

Ukas mål Kunne tallene 0-50. Kunne månedene på fransk.  



Fransk    Se classroom 

Ukas mål Vi jobber med “Drømmerommet” 
Design og redesign Vi avslutter det praktiske arbeidet med prosjektet denne uka. 

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED- lommelykt 

Teknologi i praksis     

Ukas mål  
Planlegge og gjennomføre eget treningsopplegg, og kunne gjøre nødvendige         
justeringer underveis. 

Fysisk aktivitet     

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

Programmering Frist innlevering av   
logg på oppgaven   
Lego Mindstorms,  
tirsdag klokken  
21.00 

   

 

 


