
  

Ukeplan 8A  

Uke 34 - U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Velkommen til 

8A 
Bli kjent 

Utdeling av 
bøker og 

Chromebook 
 

Norsk Musikk Norsk  
Bli kjent dag 

2 

Klassens time 
Smart- egenskaper 

og 
klasseregler 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Bli kjent med 

samfunnsbøkene 
og hvilke tema vi 
skal jobbe med 

 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte 
fordypning  

eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Bli kjent med 

mattebøkene og hva 
vi skal lære dette 

året. 

Norsk Matte 
Tall og tallregning 

4 

Engelsk 
 

Kroppsøving 
Svømmehallen er 

stengt, derfor blir det 
utegym med lek og 

moro. Ta med tøy og 
sko til å være ute.  

 Engelsk 

5 Gym     

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: helga.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  

Riska ungdomsskole, Nøtteskjellveien 7, 4310 Hommersåk, tlf. 51336610 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne gjøre overslag og bruke hoderegning 
Matematikk Ukelekse til fredag: 

Legge brede/bokbind på bøkene 

Ukas mål Get to know your classmates and set goals for your own personal improvement  
Engelsk     

Ukas mål Bli kjent med samfunnsfaget og vite noe om de ulike temaene faget er delt inn i. 
Samfunn   Legge 

brede/bokbind på  
samfunnsboka. Bla  
litt i boka og finn et      
tema som du synes    
ser ekstra kjekke ut    
å lære mer om. 

 

Ukas mål  
Kroppsøving Husk gymtøy !!    

Ukas mål 

 

Mål: Bli kjent rutiner på verkstedene og oppgavene for perioden. 
Vi deler oss i tre grupper: Sløyd, tekstil og tegning 
Møt i basen 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Bli kjent med hverandre og arbeidslivfag.  
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Bli kjent med lærere og medelever. 
Lære litt om hva vi  kan forvente i faget 

Matte fordypning     

Ukas mål Lære å si noen enkle ord og uttrykk på fransk. 
Fransk Bonjour! 

Velkommen til fransk ! :-)  
Denne uken skal vi begynne med å bli kjent med hverandre og se på hva dere skal                 
jobbe med i franskfaget. 
Jeg gleder meg til å treffe dere! :-) 
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