
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 8 U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag Samfunn Musikk Norsk  

Uteskole 
Riska amazing 

race 

2 
Matte 

Prosent 
Kunst & 

håndverk 
Klassens time 
Kos med taco  

3 
Tilvalgsfag 

 

Naturfag 
Stoffenes 

verden 

Norsk Engelsk 
Verbbøying i tid 

4 

Engelsk 
Fortsetter med 

engelsk 
presentasjonene 

Svømming 
Svømmehallen 

er stengt. Vi 
går en tur.  

 Matte 
Prosent 

5 

Norsk    Vinterferie! 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

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

Matematikk Ukelekse til torsdag. 
Gjør minst 30 oppgaver på Kikora. https://kikora.no/ Logg inn         
med feide og velg blant de temaene du finne under gjøremål  

 

Ukas mål Ha kjennskap til hvorfor vi har regelmessige og uregelmessige verb og hvordan noen             
av disse bøyes 

Engelsk     

Ukas mål Kunne forklare hva som skiller blandinger, grunnstoffer og kjemiske forbindelser 
Naturfag   Ingen lekser  

Ukas mål Lære om hvordan den franske samfunnet var før den franske revolusjonen 
Samfunn Ingen lekser    

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

KRLE  Ukelekse: Jobb  
med 
presentasjonen din  
om den profeten   
du fikk tildelt. 

  

Ukas mål Kunne utføre baggerslag i volleyball, og kunne si noe om hvilke situasjoner dette             
slaget brukes.  

Kroppsøving     
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 
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Programmering Frist innlevering av   

logg på oppgaven   
Lego Mindstorms,  
tirsdag klokken  
21.00 

   

Ukas mål 

 

Synnøve sine:  

● Synge kjente sanger i kor og smågrupper 

● Lære nye sanger 

 

Musikk     

Ukas mål Kunne samarbeide, være positiv og støttende. 
Kunne kle seg etter vær og  føre. 
Kunne utvise utholdenhet. 

Uteskole Vi skal ha Riska amazing race. En stafett-liknende konkurranse med faglig innhold. Vi             
holder oss i nærområdet, men skal være ute hele dagen. Husk gode klær etter været               
og god mat og drikke. Ta på gode joggesko eller lette gore tex er topp. Vi holder oss                  
langs veien og i innmark.  
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