
 

Ukeplan 8A  

Uke 40 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Norsk 
Jobbe med 
gruppe- 
presentasjon 
om temaet 
HELTER  

Kroppsøving 
NB! Husk gymtøy 

Matematikk 
Rette lekser 
Negative tall 
 

Matematikk 
Regnerekkefølge 

 

Naturfag 
Naturfagsprøve 

 

2 

Engelsk 
My 
superhero/ 
villain 

 

Tilvalgsfag 
Arbeidslivsfag 
Fransk 
Tysk 
Matte 
fordypning 

Norsk 
Jobbe med 
gruppe- 
presentasjon 
om temaet 
HELTER  

Samfunnsfag 
Prosjekt- 
oppgave politisk 
parti i Norge 

 

Kunst og 
håndverk 

3 

Samfunnsfag 
Prosjekt- 
oppgave 
politisk parti i 
Norge 

Engelsk 
My 
superhero/villain 

 

Musikk Norsk 
Gruppe- 
presentasjon  

4 

Valgfag 
 

Norsk 
Jobbe med 
gruppe- 
presentasjon om 
temaet HELTER  

 Norsk 
Gruppe- 
presentasjon  

Klassens time 
Bytte plasser, 
klasseregler og 
kos 

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: 
 

● Husk brede på bøkene før høstferien 
● Chromebooken må være ferdig oppladet og med på skolen 
● Husk å ha med alt av bøker, skrivesaker etc. 
●  Naturfagsprøve på fredag i første time 

 
 
Ukens sosiale mål:  Omsorg - det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier og gjør 
 
Ukens ordenselever: Sigrid og Ahmad 
 

 
Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 
KANTINEMENY 

Uke 40 
 

Mandag- Rundstykker 15,- 
Tirsdag- Pommes frites og pølse 15,- 

Onsdag- Rester 
Torsdag- Pastasalat 15,- 
Fredag- Osteskiver 10,- 

 
 
 
 
For å begrense sammenstimling ved luken, får hvert trinn et eget tidsintervall til å handle. 

Sprit skal være tilgjengelig utenfor luken. Elevene har ikke anledning til å oppholde seg i 

amfiet, men spiser i klasserommet/basen/ute.
 

 

 

 

 

 Uke 34 Uke 35 Uke 36 uke 37 Uke 38 Uke 39 Uke 40 Uke 42 Uke 43 

8. trinn 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 

9. trinn 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 

10.trinn 1100 1040 1050 1100 1040 1050 1100 1040 1050 

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


Lekseplan  

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne gjennomføre en gruppepresentasjon om temaet helter  
Norsk Jobb med gruppe- 

presentasjonen. 
Oppgaven ligger i   
classroom.  

Jobb med gruppe- 
presentasjonen. 
Oppgaven ligger i   
classroom.  

Vær klar til å    
presentere for  
klassen sammen  
med gruppen din.  

 

Ukas mål Kunne regne med riktig regnerekkefølge 
Kunne regne med negative tall 

Matematikk Før fredag:  
Gjøre lekseark for uke 40 som ligger på classroom Matematikk 07A. Leveres i grønn              
leksebok for godkjenning.  

Ukas mål Finish your written assignment: “My superhero/villain” 
Engelsk Finish your written   

assignment at  
home, if you do    
not finish in class.  

   

Ukas mål Bli klar til natufagsprøve i økologi 
Naturfag Øv til prøve 

Ukas mål - kan beskrive hva et politisk parti er og kjenner til noen av sakene i et av                
norges politiske partier.  

Samfunn jobb litt videre med å sette deg inn i sakene til “ditt parti”  

Ukas mål Delta i ulike ballidretter. 
Kunne armtak og pusteteknikk i crawl.  

Kroppsøving  

 

Ukas mål Trines gruppe: se oppgaven i classroom.  
Sløyd: Jobbe videre med MDF oppgaven 
Arkitektur: ferdigstille arkitektur-prosjektet 

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 at det er prøve denne uken! 

- Husk headsett til hver time! 

- være forberedt til prøven og gjør så godt du kan 

Tysk Lekse, til tirsdag: 
være forberedt til 
prøven 

   

Ukas mål - kan gjøre om mellom prosent, desimal og brøk  
- kan regne med prosent i praktiske oppgaver 

Matte fordypning Husk nødvendig 
utstyr. skrivesaker 

og oppladet 
chromebook  

   

Ukas mål - Kunne vanlige ord og uttrykk på fransk 
- Kunne tallene 1-20 
- Kunne bøye substantiv i entall og flertall, ubestemt og bestemt form 



Fransk Forbered deg godt til prøven på onsdag. Se Classroom for hva du skal kunne. 
Ta med fulladet Chromebook. 
Forslag til oppgaver du kan bruke når du forbereder deg: oppgavene som 
ligger under “Substantiv” og “Grunntall 1-20” på Lokus 
(https://www.lokus.no/open/salut8/Grammatikk). Du kan også lese godt i 
læreboka på s. 10 og s. 12-13. Forbered deg både på at du skal kunne 
oppfatte tall du hører og skrive ord og setninger selv. 

.Ukas mål Bruke moodboard og prosessboka for å få ned idéer og skisser. 
Reflektere over farge- og materialvalg 

Design og redesign Se om du kan finne materialer til skoesken hjemme som du vil bruke til ditt               
interiørdesign. Eks.: doruller servietter, gamle fyrstikker, ispinner, fargeprøver osv. 

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kine sin gruppe:  
- Øve på og gjennomføre varierte bevegelsesaktiviteter alene og sammen med          

andre.  
Nadine sin gruppe: 

- å kunne jogge 2 eller 3 runder rundt neset 
Fysisk aktivitet     

Ukas mål Siste sjans til vurdering i scratch 
Lære grunnleggende i microbit 

 

 

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

https://www.lokus.no/open/salut8/Grammatikk

