
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 45 - U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Norsk 
(presentasjon) 

Musikk Norsk 
 

 
Uteskole 

 
 

Skøyte og 
klatredag på 

Sørmarka 
arena.  

2 

Naturfag 
Tverrfaglig 
oppgave 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Tverrfaglig 
oppgave 

 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Norsk 
Forfatterbesøk 

Norsk Matte 
Statistikk 

4 
Engelsk 

Skriveøkt: 
Fortelling 

     Svømming 
Crawl 

 Engelsk 
Skriveøkt 

5 
Gym 

Håndball 
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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 si noe om innhold i selvvalgt bok  og egne komme med egne  meninger.  
Norsk Presentasjon av  

bok. 
   

Ukas mål Kunne presentere data i ulike diagrammer 
Lære å finne relativ frekvens 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør matteark for uke 45 i lekseboka. 

 

Ukas mål Synnøve sine: Vi øver på å synge riktige toner og å intonere godt. (“Synge                           
rent.”)og å lære en tekst utenat. 

Musikk     

Ukas mål Se mål på tverrfaglig oppgave i classroom 
Naturfag Les om jorda i    

Tellus s. 53 - 56 og      
skriv i skriveboka   
minst fem  
faktasetninger. 

   

Ukas mål Se mål på tverrfaglig oppgave i classroom 
Samfunn   Les om store   

katastrofer i  
Kosmos s. 34 - 38     
og skriv ned minst    
ti ord som du    
ønsker å få en    
foklaring på. 

 

Ukas mål Beherske kortpasning og langpasning i håndball 
Kroppsøving Bli med i classroom    

“g1mddl” 
   

Ukas mål Tekstil: Vi jobber med en håndarbeidsteknikk. Husk chromebook. Innlevering uke 46 

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 Støpe lysestaker i betong 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi jobber med tekst 2B og gjør oppgaver til den. 

● kunne forskjellen på de bestemte og ubestemte artiklene 

● kunne vite når et ord skal skrive med stor eller liten forbokstav 
Tysk Lekse: oppg. 9 s. 32 + øve på gloser (gloseprøve i uke 46: 10 gloser fra uke 42+43 og 5 

gloser fra uke 45) 

Ukas mål - Kunne registrere og samle inn data i en frekvenstabell i regneark 
- Kunne lage diagram i regneark 

Matte fordypning Bestemte sitteplasser er klare. 

Ukas mål Kunne bruken av substantiv flertall, Presens av regelrette verb på -er. Presens av avoir 
Fransk Vi jobber med oppgavene på side 28 og 29. Bruk grammatikken på side 191/196/199 

Ukas mål Kunne vite forskjell på slow og fast action i en historie 
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Engelsk   Fyll ut  

underveisvurdering
sskjemaet som blir   
utdelt på mandag i    
engelsktimen. 

 

Ukas mål Bli helt ferdig med-, og få testet katapulten.  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en time med fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet Elevstyrte timer 

Tarjei og Nicolas 
Adrian og Adrian 

   

Ukas mål Vi jobber videre med programmering av BitBot i microbit  
Programmering     
Ukas mål Kunne delta i lek og konkurranser på en positiv og innkluderende måte. 

Gjøre sitt beste.  
Kunne kle seg etter forholdene.  

Uteskole Skøyte og klatredag på Sørmarka arena.  
Busssen kjører fra ungdomskolen 8.30 og hjem 13.15. Viktig at alle kommer på tiden.              
Vi deler oss i to. En gruppe klatrer, mens den andre gruppen går på skøyter. Det er                 
viktig med gode varme klær i skøytehallen. Vi håper at flest mulig har mulighet til å                
skaffe skøyter selv. Det er utlån av skøyter på Sørmarka for de som ikke får tak i.  
Under klatreøkten har vi med oss klatreinstruktør. Da får vi klatresko. Fint hvis de som               
har tar med hjemmefra.  
Husk mat og drikke.  

 

Prøve og aktivitetsplan november 8A 

45 
 

4. 
FAOH - Elevstyrt 
time (noen elever) 

5. 
Forfatterbesøket 
hele trinnet. 
12.00-12.45 i 
amfiet.  
 
 

6.  
Samspillvurdering  

7. 8. Innlevering norsk 
eventyr  
 
 
 
 

46 11. 
FAOH - Elevstyrt 
time (noen elever) 
 
 
 

12. 13. 14. 15. 
Elevfri. Skolemøte 
Rogaland 

47 
 

18. 
 
FAOH - Elevstyrt 
time (noen elever) 
 
 

19. 
Forberedelse 
utviklingssamtale 
1-2 time 
 
Presentasjon av 
tverrfaglig prosjekt 
(noen elever) 
 
 

20. 
Forberedelse 
utviklingssamtale 
1-2 time 

21. 
Presentasjon av 
tverrfaglig prosjekt 
(noen elever) 
 
 

22. 
Norsk presentasjon  
(noen elever) 
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25. 
Fransk og tysk prøve 
skriftlig 
 
 

26.  
 
 
 

27. 
Norsk presentasjon 
(noen elever) 
 

28. 
Engelsk skriftlig 
vurdering- 
fortelling: 8A 

29. 
 
Prøve: Islam 8A 
 
 
 

 

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



  

 

 

 

 

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


