
Ukeplan 8A  

Uke 3 (U4) 

 

 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk 
Norsk 
Skrive egen 
fagartikkel  

 

Kroppsøving 
NB! Husk gymtøy 

Timen i livet 

 

Uteskole 
 
Teori første 
time i 
klasserommet: 
Måleenheter  
 

 
 
Ut på tur: 
Brenne bål, 
spise lunsj 
Praktisk 
jobbing med 
måleenheter 
Samarbeids- 
oppgaver 

Naturfag 
Kjemiske 
reaksjoner  

 

2 

Engelsk 
 

Tilvalgsfag 
Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Matematikk 
Intro til algebra 

 

3 

Valgfag 
 

Naturfag 
Kjemiske 
reaksjoner

 

Musikk Kunst og 
håndverk 

 

4 

Matematikk 
Vei, fart og tid 

 

 

 Samfunnsfag 
Den franske 
revolusjon 

5 
Svømming 
NB! Husk 
svømmetøy 

 



Nyttig informasjon: 

- På www.minskole.no/riska finner lekseplanene og mye annen informasjon om skolen. 
- De som ønsker skolemelk bestiller dette på www.skolelyst.no 
- Tirsdag og torsdag er det leksehjelp i klasserom 3 og 4 fra kl.14.00 - 15.00.  
 
 
Husk: 
 

● Chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen 
● Husk å ha med alt av bøker, skrivesaker etc. 

 
 
Ukens sosiale mål: Takknemlighet - det er når vi legger merke til og er glad for noe som skjer… og 
sier det 
 
Ukens ordenselever: Simon og Einar 
 

 
Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

silje.stokka@sandnes.kommune.no eller tlf. 91385716 

 
 
 
 
Prøve og aktivitetsplan: 
 

 

3 
U4 

18. 19. 20. 21. 22. 
Måltest i 
naturfag 

4 
U1 

25. 
DKS - En spurv 
og en diva kl. 
11.30-12.15 
(på skolen) ? 
 

26. 27. 28. 
8A NORSK: 
Innlevering 
fagartikkel  
 
 

 

5 
U2 

1. 2. 
 

3. 4. 5. 
8A Samfunn: 
Innlevering av 
fagtekst 
(måloppnåelsev
urdering) 
 
 
8AD: ferdigstille 
K&H-prosjekt 

http://www.minskole.no/riska
https://www.skolelyst.no/
mailto:silstok@sandnes.kommune.no


 

Lekseplan  

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne skrive egen fagartikkel om temaet bærekraftig utvikling etter mønster av           
eksempeltekst  

Norsk     

Ukas mål 

 

Kunne regne med vei, fart og tid 
 

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

Ukas mål  
Engelsk     

Ukas mål - Vite hvordan et atom er bygd opp og kunne navn på de ulike delene 
- Vite hva som kjennetegner et grunnstoff 
- Kunne forklare hvordan atomer kan binde seg til kjemiske forbindelser 
- Vite hva forkortelsene H, C, N, O, og F står for.  

Naturfag Ingen lekse denne uken :) 
Ukas mål Kunne beskrive sentrale kjennetegn ved det franske samfunnet i perioden rundt           

revolusjonen 
Samfunn Lag en tidslinje om den franske revolusjonen. Du må minst ha med punktene og              

årstallene som står i ruta nederst på side 163. Lages digitalt, på enten et docs-dokument               
eller et slides-dokument. Leveres i classroom frist fredag. 

Ukas mål  

Kroppsøving  

Ukas mål Kunne pakke tursekk (med mat, drikke og ekstra klær i sekken) og kle seg etter været 
Kunne samarbeide og være positive 
Kunne ta til seg læring om måleenheter og løse praktiske oppgaver i grupper 

Uteskole 

 

Første time: Teori inne i klasserommet 
Etterpå: Ut på tur i nærområdet, pause med bålbrenning, praktiske 
samarbeidsoppgaver i måleenheter 

Ukas mål Tegnerom: ferdigstille leilighet i tinkercad 
Sløyd: Jobbe med MDF-oppgaven 
Tekstilrom: fortsette på søm-oppgave 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Jobbe med bedriftsbesøk utfra jobbsøknaden 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål - Husk headsett til hver time! 



 

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, tlf. 51 97 66 10 

 

 

 

 

 

- kunne forstå og bruke uttrykk om egen hverdag (tider på dagen og 
daglige rutiner) 

Tysk    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 
- kan multiplisere tall med parentes i algebrauttrykk 
- kan løse opp parenteser i algebrauttrykk 
- kan multiplisere variabler  

Matte fordypning i timen skal dere    
arbeid i Kikora -    
husk å sjekke   
Classroom i starten   
av timen.  

   

Ukas mål - Kunne ord for familiemedlemmer 
- Vite hva et eiendomsord er og hvordan det brukes 

Fransk Gjør oppg. 8 på s. 53 om familie, oppg. 24 og 25 om être og avoir (repetisjon) og oppg.                   
28a om familie/eiendomsord. Oppgavene leveres på Classroom senest fredag kl.          
18.00. 

Ukas mål - kunne legge opp masker 
- kunne strikke rette masker 
- Kunne bytte tråd 

Design og redesign     

Ukas mål Fremstille produkter med eget materiale, og funksjonelle teknologiske løsninger  
Teknologi i praksis Ha med det du trenger av utstyr til stop motion filmen.  

Ukas mål Dere skal være i klasserommet. Du møter opp i ditt eget klasserom 
sammen med resten av klassen din. Du trenger ikke gymtøy da vi skal 
jobbe med en teoretisk oppgave.  

- kunne drøfte hvordan fysisk aktivitet og kosthold kan bidra til 
god fysisk og psykisk helse 

Fysisk aktivitet     

Ukas mål Jobbe med scratch 
Programmering  
Ukas mål  

Musikk     


