
Ukeplan 8C  

Uke 11 (U3) 

Fag/tema: 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag 
 

Matte 
halvdagsvurdering 

Norsk/SNO 
Nynorsk 

Svømming KLT 

2 
Engelsk 
Mysteries 

Norsk 
Fagartikkel 

Norsk/SNO 
Nynorsk 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Leseøkt hyllebok 
Naturfag 
Stoffenes 
verden 

Matte Samfunnsfag 
Forberedelser 
til fagsamtale 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den franske 
revolusjonen - 
del 3 

Kroppsøving 

5 
Matte  
Lesson Study 

    

 

 

 



 

 

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 - Bli kjent med verb i nynorsk 
Norsk Ha hyllebok med til    

timen.  
  Ha klar en setning    

på nynorsk til   
hangman. 

Ukas mål OBS! På tirsdag er det halvdagsprøve (1.-2.time). På torsdag fortsetter vi å jobbe med 

prosent. 

- kunne regne med prosent 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål To be able to express thoughts and ideas relating to wonders and mysteries  
Engelsk     

Ukas mål Kunne noen av kjennetegnene på rene stoff 
Gjøre forsøk for å skille stoffer i blandinger.  

Naturfag Les s. 153 - 156     
frem til “Noen   
kjennetegn på rene   
stoff” 
 
Skriv enten ned det    
som står i de    
grønne boksene,  
eller skriv egne   
faktasetninger.  
 
Lever leksen på   
classroom.  

   

Ukas mål Starte på forberedelsene til fagsamtalen 
Samfunn    Snakk med din   

sidepartner om  
hvilken revolusjon  
dere vil diskutere   
på fagsamtalen.  
Bestem dere før   
samfunnsfagstime
n på fredag.  

Ukas mål Husk at dere skal komme i mål med dansene deres og framføre disse.  

- kunne skape enkle dansekomposisjoner 

Kroppsøving    Husk gymtøy. Husk 

innesko. Ha med 

vannflaske til 

timen. 

Ukas mål - kunne forklare og utføre livredning i vann 

- kunne forklare og utføre livreddende førstehjelp i nærheten av vann 

Svømming   Husk å ha med eget 

utstyr. 

Badebukse/badedr

akt og badehette. 

Svømmebriller for 

de som trenger 

det.  

 



Ukas mål 8c/d 
Tekstil: Vi fortsetter arbeidet med skisse og oppstart med strikking og hekling. Husk             
chromebook. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Gjennomføre et oppdrag. 

Samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi går i grupper og jobber med de tekstene som vi leste forrige uke. Det er viktig at                  
alle er godt forberedt med sine stikkord.  
kunne gjenfortelle en tysk tekst ved hjelp av stikkord  
kunne fortelle om vinteraktiviteter 
kunne regne om euro til norske kroner 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål Bli tryggere på ulike emner til halvdagsprøven tirsdag 
Kunne regne med prosent i dagliglivet 

Matte fordypning NB! Det blir prøve i matte fordypning mandag uke 13. Målark ligger i classroom. 

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED- lommelykt 
Bli bedre på koding 

Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne vurdere egen innsats og progresjon over en egentreningsperiode.  
Fysisk aktivitet INNLEVERING! 

Vi møter i   
gymsalen og har   
første time der.   
Andre timen skal vi    
i klasserommet for   
å jobbe med   
innleveringen.  

   

Ukas mål Lære å block programmere i human resource machine. 
Programmering     

 

 


