
 

 

Ukeplan 8A Uke 42 - U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: 

styrketrening 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Skolen og 

elevdemokrati 

Musikk Norsk 
 

eventyr 

Krle 
Islam 

2 
Norsk Naturfag 

Lab 
Kunst & 

håndverk 
Naturfag 

Massetetthet 
Norsk 

 
eventyr 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Matte 
Potenser 

Matte 
Potenser 

Naturfag 
Massetetthet 

4 
Gym Svømming 

Vurdering i 
bryst 

 Engelsk Samfunn 
Vennskap 

5 
Krle 

Jødedommen 
    

 

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 sjangertrekk og hva som kreves for å kalle noe et eventyr 
Norsk Lekse gitt  ut ifra innsats i timene.  

Ukas mål Kunne skrive tall som potens 
Kunne regne med potenser 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 42 i boka de. Velg nivå. 

 

Ukas mål ● Synnøve sine: Min musikk - oppgaven ligger på class-room 
● velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 
● bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med 

selvvalgt musikk 

Musikk     

Ukas mål Vite hva massetetthet er 
Naturfag Finn minst 3   

objekter hjemme,  
sjekk om de flyter.    
Tenk over hva du    
tror er årsaken til    
at objektet flyter   
eller ikke flyter 

 Ingen lekser Ingen lekser 

Ukas mål Kunne noe om hvordan skolen har utviklet seg fra allmueskole til dagens skole 
Lære om elevdemokrati 
Kunne gi noen kjennetegn på hva det vil si å være en god venn 

Samfunn Ingen lekser   Skriv noen  
setninger om  
hvordan en god   
venn skal være.   
Lever leksene på   
cromebook. 

Ukas mål Se oppgaven om jødedommen 
KRLE 

 

Ukelekse: 
Gjør ferdig boka de om jødedommen i bookcreator. Oppgaven med hva du bør ha              
med finner du på classroom. Boka ligger i mitt bibliotek, så du skal ikke lever noe inn.                 
Bare gjøre den ferdig. 

Ukas mål Kunne føre ballen kontrollert med innebandykølle 
Kroppsøving     

Ukas mål Tekstil: Vi strikker eller hekler videre, innlevering i uke 46. Husk å ta med chromebook 
Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte. Passe på at du blir ferdig til               
innleveringen i uke 46. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Vi lærer om faget betongfagarbeider og hvor viktig verneutstyr er i et arbeid. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Finish your book review of Matilda.  
Engelsk   Your book review   

of Matilda is due    
today. 

 

Ukas mål Lære å regne med potenser 
Matte fordypning     
Ukas mål Møt forberedt til timen og ha med deg det du trenger.  

Vi starter opp med kapittel 2 “Meine Familie”. 

● kunne gloser som har med familie å gjøre 
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● kunne bøye verbet “zu sein” 

Tysk Ukeslekse: Vi begynner å rette prøven på skolen og du skal gjøre deg ferdig med det                
hjemme. Etterpå jobber du på s. 28, oppg. 2a. Du skal skrive hele dialogen i               
skriveboken din.  

Ukas mål Kunne telle til 15 skriftlig og muntlig 
Fransk Vi går gjennom prøven dere hadde før ferien. Vi øver på tall. 

Lekse: Øve hjemme på å kunne telle til femten både skriftlig og muntlig 

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne utføre knebøy, utfall og planke riktig 
Fysisk aktivitet     

Ukas mål Bli trygg på programmering av microbit 
Vi forbereder oss til vurderingene neste uke. 

Programmering     

 
KANTINEMENY 
UKE 42 
 
Mandag-Frokostbrød 20,- 
Tirsdag-Pastasalat 15,- 
Onsdag- Tine produkter 
Torsdag- Rundstykker 15,- 
Fredag-Tacobaguetter 20,- 
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