
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 43 - U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering

- NB!vurdering  

eller 

Teknologi i praksi 

Norsk Musikk Norsk  
Uteskole 

Strandrydding 

2 

Klassens time 
Ta med et 

barnebilde til 
plakaten din 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Vennskap 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Besøk av Aslaug 

fra 
ungdomsteamet 

Norsk Matte 
Regnerekkefølge 

4 
Engelsk 

Fagsamtaler 
Svømming 

Crawl 
 Engelsk 

Fagsamtaler 

5 
Gym 

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

91729910  

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne regne med potenser 
Kunne bruke reglene for regnerekkefølge når vi regner med flere regnearter i samme             
regnestykke 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 43 i boka de. Velg nivå. 

 

Ukas mål Kunne uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset  til en fagsamtale 
Kunne uttrykke og begrunne egen mening om Matilda 

Engelsk Vær klar til   
fagsamtale om  
filmen Matilda.  
Husk også å ta med     
Matilda boken du   
har lånt til timen.  

   

Ukas mål Kunne presentere og begrunne hvorfor du liker akkurat den musikken du har valgt 
Musikk     

Ukas mål Lære om elevdemokrati 

Samfunn   Finn en nyhet du vil     
dele med klassen.  

 

Ukas mål Kunne ulike typer pasninger og skudd i innebandy 
Svømming: Kunne armtak i crawl 

Kroppsøving     

Ukas mål Tekstil: Vi fortsetter med håndarbeid. Husk chromebook 
Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  
Passe på at du blir ferdig til innleveringen i uke 46. 
Gjøre ferdig monogrammet.  
Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering uke 46 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Bli mer bevisst på verneutstyr og HMS 

Levere spill oppgave 

Levere Dataspill oppgave. 

Arbeidslivsfag     

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 

● kunne bøye verbet “zu sein” 
Tysk Lekse etter mandag: Oppgave 5 og 6 på side 29 

Ukas mål - Kunne regne med potenser 

- Kunne bruke reglene for regnerekkefølgen 

- Kunne løse problemløsningsoppgaver  

Matte fordypning NB! Husk underveisvurdering i små grupper på mandag. Målarket ligger i classroom. 
 

Ukas mål Kunne telle til 15 skriftlig og muntlig 
Fransk Vi fikk ikke gjort dette sist uke så det kommer på nytt denne uken. 

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. Gjør oppgave               
4 side 26 dersom den ikke ble gjort på skolen. 
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Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en time med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet Elevstyrt time: 

-Maiken, Julie og   
Frida 
-Matilde og Lærke 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukas mål Kunne programmere Micro:bit og finne feil i programmet Scratch. Se eget målark i             
classroom 

Programmering 
NB! Vurdering 
mandag

 

    

Ukas mål Kunne si noe om marin forsøpling og hvordan det påvirker miljøet i havet 
Uteskole Vi skal delta på strandrydding på en rullesteinstrand på Varhaug. Vi blir hentet og              

returnert med buss. Her er det spesielt viktig med godt skotøy da steinene på stranda               
kan være svært glatte. Vi skal plukke søppel på stranda. Husk gode klær (det blåser               
ofte mye på jæren). En god matpakke er viktig, ha gjerne med deg noe varmt å drikke i                  
tillegg til vann. 
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