
Ukeplan 8C  

Uke 48 (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Matte Norsk/SNO 

 
Svømming 
Husk 
svømmetøy! 

Uteskole 

2 

Kroppsøving 
Husk gymtøy! 

Engelsk 
Skriveøkt 

Engelsk 
Elevundersøkels
en 8C. 09.35- 
10.20 
 
Innlevering av 
engelsk 
fortelling  

KRLE 
Prøve: ISLAM 

Uteskole 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO Naturfag 

Historien om 
livet på jorda. 

Samfunnsfag 
Jordas ytre 
krefter 

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. 9151837 

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


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - kunne regne ut sentralmål 
- kunne regne ut spredningsmål 

Matematikk    Lekse: se 
lekseark i 
classroom 

Ukas mål Be proud of your own writing :) 
Engelsk  Your story is due 

today! I will check 
that everyone has 
handed in in by the 
end of the class.  

  

Ukas mål Kunne si noe om geologisk tid 
Naturfag  Skummles s. 57 -    

73. Skriv ned det    
som står i de    
grønne boksene.  
Lever leksen inn på    
classroom.  

  

Ukas mål Forstå hvordan ytre krefter påvirker naturen og våre liv 
Samfunn

 

 
 

 Ingen spesifikk 
lekse pga. prøve i 
Islam. Forventer tili 
gjengjeld god 
innsats i 
samfunnsfagstimen 

 

Ukas mål Jobbe mot ønsket måloppnåelse i KRLE 
KRLE

 
 

   
Øv til prøve - bruk 
målark på 
classroom 

 

Ukas mål Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 
Kroppsøving     

Ukas mål Sløyd: Jobbe videre med planlegging av oppgaven i MDF.  

Tekstil: Tegning av skisser, vi starter opp med strikking og hekling i siste time. Husk å 

ta med chromebook 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Jobbe med valgfri oppgave: 

Planlegge datakurs for eldre 

Planlegge stell og trening av kjæledyr 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål OBS! Prøven på mandag blir utsatt om en uke. Tysktimen denne uken 
bruker vi til å repetere og forberede oss til prøven.  

Tysk Lekse: øve til prøven 

Ukas mål Ha mest mulig kontroll på det som står på målarket til underveisvurderingen mandag 

uke 49 (ligger i classroom) 

Matte fordypning     



Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål  

Design og redesign     

Ukas mål Jobbe med hydraulikk oppgaven 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en kroppsøvingstime 
Fysisk aktivitet Elevstyrte timer. Gruppen som skal lede timen må huske å ta med øktplanen. 

NB! Dere som har hatt timen må levere inn egenvurderingsskjema på classroom innen             
fredag! 
 
Gr. 9: Kim Andrè og Simon 

Ukas mål Lære å programmerer 3D med bruk av programmet BlocksCAD  
Programmering     
Ukas mål Vi får besøk av en mann som jobber i Jæren friluftsråd. Han skal             

snakke om søppel i havet. Vi skal prøve å lage noe av søppelet som vi               
fant under strandryddingen. Dersom det blir tid tar vi en liten tur i             
nærområdet. Husk å kle dere etter været.  

Uteskole     

 

 


