
Ukeplan 8C  

Uke 44 (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag Matte Norsk/SNO 
Pappteater 

Svømming 
-Husk 
svømmetøy inkl 
badehette! 

Uteskole 

2 
Kroppsøving 
-Husk gymtøy! 

Engelsk Klassens time 
Husk 
barnebilde! 

KRLE Uteskole 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Pappteater 
Naturfag 
Prøve kap 2 
Målinger 

Samfunnsfag Uteskole 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte Uteskole 

5 
Kunst og 
håndverk 

    

                         



 

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 91518373 

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


 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Gjøre et skriftlig eventyr om til et kort teaterstykke  
Være kreativ når du lager pappfigurer  
Fremføre med innlevelse  

Norsk Les litt hver dag i     
hylleboka di :) 

Les litt hver dag i     
hylleboka di :) 

Les litt hver dag i     
hylleboka di :) 

Les litt hver dag i     
hylleboka di :) 

Ukas mål Vi starter opp med et nytt kapittel: Statistikk 

Matematikk   Lekse: se lekseark 

på classroom 

 

Ukas mål Kunne vite hvordan man skriver en god historie 

Engelsk 

 

Are you scared of    
the dark? Ghosts,   
spiders or  
werewolves? Write  
a short paragraph   
about something  
that makes you   
shiver down your   
spine…  

   

Ukas mål Se målark på classroom.  
Naturfag  Øv godt til prøven 

på onsdag! Tips til 
øving er å gjøre 
oppgavene på 
bunnen av 
målarket, gjøre 
oppgavene på 
tellus-hjemmeside 
(link ligger på 
målarket) 
Lese gjennom 
kapittelet og skrive 
tankekart eller 
notater.  

  

Ukas mål Lære om jordas indre krefter,hvordan jordskorpa endrer seg og hvilke katastrofer           
dette kan føre til. 

Samfunn 

 

  Jordskjelv og  
vulkanutbrudd kan  
føre til store   
katastrofer. 
Kjenner du til noen    
slike katastrofer?  
Skriv noen  
setninger om en   
eller to av dem. 

 

Ukas mål  
Musikk     

Ukas mål Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 
Kroppsøving     
Ukas mål Husk å ha med eget utstyr. Badebukse/badedrakt og badehette. Svømmebriller for de            

som trenger det.  



Svømming   Ryggsvømming  

Ukas mål Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  

Passe på at du blir ferdig til innleveringen i uke 46. 

Gjøre ferdig monogrammet.  

Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering uke 46 

 

Tekstil: Vi jobber med en håndarbeidsteknikk. Husk chromebook. Innlevering uke 46 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Ny oppgave 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi hører en tysk sang, snakker om hva som er typisk tysk og fortsetter å jobbe med 

tekst i boken.  

● kunne lage enkle spørsmål til en tekst 

● kunne svare på spørsmål til en tekst 

Tysk Lekse etter mandag: gjøre ferdig det vi ikke rekker på skolen (spørsmål og svar) 

Ukas mål Se eget målark på classroom for hva du skal kunne til underveisvurderingen mandag 
Matte fordypning 
NB! Underveis- 
vurdering mandag 

    

Ukas mål Kunne grammatikken på side 191/196/199 
Fransk Gå gjennom grammatikk oppgavene på side 28 og 29 

Ukas mål Kunne noe om hva det vil si å være muslim 
KRLE   Hva er de fem    

søylene i Islam? Å    
finne svaret på   
spørsmålet og  
skrive dette ned i    
et dokument er   
leksen til torsdag.  

 

Ukas mål  
Klassens time  Husk å ta med et     

barnebilde av deg   
selv (når du var    
mellom 2-6) 

  

Ukas mål Kunne lede en time med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet Gr. 4: Ali, Hassen og Adrian 

Ukas mål Vi jobber videre med programmering av BitBot i microbit  
Programmering     
Ukas mål Kunne si noe om marin forsøpling og hvordan det pårvirker miljøet i havet 

Uteskole Vi skal delta på strandrydding på en rullesteinstrand på Varhaug. Vi blir hentet 
og returnert med buss. Her er det spesielt viktig med godt skotøy da steinene 
på stranda kan være svært glatte. Vi skal plukke søppel på stranda. Husk gode 
klær (det blåser ofte mye på jæren). En god matpakke er viktig, ha gjerne med 
deg noe varmt å drikke i tillegg til vann. 

 

 


