
Ukeplan 8C  

Uke 47 (U1) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Veiledning og 

forberedelse til 
utviklings- 
samtale 
 

Veiledning og 
forberedelse til 
utviklings- 
samtale 
 

Svømming 
Husk 
svømmetøy! 

Norsk/SNO 

2 
Valgfag KRLE Norsk/SNO 

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO Naturfag 
Vi starter med å 
presentere den 
tverrfaglige 
oppgaven.  

Samfunnsfag Matte 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk 
Vi bytter 
musikkgrupper - 
møt i 
musikkrommet 

 Matte Kroppsøving 
Husk gymtøy! 

5 

Samfunnsfag 
Siste time til å 
jobbe med den 
tverrfaglige 
oppgaven 
sammen i 
gruppe.  

    

 

 



 

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 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk 
Engelsk  Jobb med  

fortellingen din og   
sjekk den opp mot    
egenvurderingsskje
maet 

  

Ukas mål - Se mål i oppgaveteksten.  
- Kunne fremstille data i et linjediagram. 

 
Naturfag 
Samfunnsfag 
Matte 
 

Vær klar til presentasjon av den tverrfaglige oppgaven. Husk å ta med både matte,              
natufag og samfunn. Sjekk oppgaven for kriteriene (hva du bør ha med).  
 
Til fredag (torsdag kveld): Gjør oppg. 4.28 på side 229 i grunnbok. Gjør             
oppgaven i regneark og lever i classroom. 

Ukas mål Vi oppsummerer de siste ukene og forbereder oss til prøven i neste 
uke. Vi skal også jobbe med de 10 ordene som dere skulle finne, som 
dere har lyst å lære.  

Tysk Ukeslekse: øve til prøven 

Ukas mål Tekstil: Vi undersøker hvilke materialer klærne våre er laget av. Ta med chromebook 
Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Støpe lysestake i betong. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● Bli trygg på å bruke regneark til statistikk 
● Kunne finne relativ frekvens og låse celler 

Matte fordypning     

Ukas mål Lære om musikk i andre land: danser, sanger og instrumenter m.m. 

Musikk     

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. 

 
Gr. 7: Smilla, Leah, Malin 
Gr. 8: Rikke, Hanna 

Ukas mål Lære å programmerer 3D med bruk av programmet BlocksCAD  
Programmering     

 

 


