
  

 

Ukeplan 8A  Uke 46 - U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Undersøkelse til 

utviklingssamtale
Tverrfaglig 
oppgave 

Musikk Norsk  
Elevfri dag 

 

 
2 

Norsk Naturfag 
Tverrfaglig 
oppgave 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 
Tverrfaglig 
oppgave 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Statistikk/ 
Tverrfaglig 
oppgave 

Matte 
Tverrfaglig 
oppgave 

4 
Gym 

Håndball 
Svømming 

Crawl 
 Engelsk 

 

5 
Krle 
Islam 

    

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

Ukas mål Se tverrfaglig oppgave i classroom 
 
Matematikk 
 
Naturfag 
 
Samfunn 

 
Jobb med den tverrfaglige oppgaven. Husk å ta med både matte, natufag og samfunn.              
Sjekk oppgaven for kriteriene (hva du bør ha med). Husk dere kan være igjen på               
skolen om ettermiddagen, eller gå på biblioteket, hvis dere ikke har tilgang til pc              
hjemme. For å få tilgang på disken din fra andre enheter, søker du bare på google, og                 
legger til din konto oppe til høyre.  Bruk feidepålogging.  
 

Ukas mål Lage egne vurderingskriterier  
Engelsk   Tenk over og noter    

ned på et ark hva     
du mener en god    
fortelling må  
inneholde for å bli    
en bra tekst 

 

Ukas mål Kunne fortelle om noen viktige hendelser i islams historie 
Krle Ingen lekser pga fri fredag. Jobb heller litt mer på den tverrfaglige oppgaven 

Ukas mål Siste gang på stasjonene. Vi bytter neste uke 
Synnøve: Vi synger gamle og nye sanger 

Musikk     

Ukas mål Kunne skudd i håndball 
Kroppsøving     

Ukas mål Siste gang på stasjonene, bytter neste uke. 
Tekstil: Ferdigstille produkt, skrive ferdig logg. Husk bilder! 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Husk gloseprøve på mandag! Vi jobber med ulike oppgaver fra boken.  

Tysk Lekse til mandag i uke 47: Finn 10 nye ord som du har lyst å lære deg innen 5-10 

minutter. Skriv dem ned på både norsk og tysk.  

Ukas mål ● Kunne registrere og samle inn data i en frekvenstabell i regneark 
● Kunne lage diagram i regneark 
● Kunne ha riktig formelt oppsett i regneark 

Matte fordypning     

Ukas mål Kunne bruke verbet Avoir, kunne spørre og svare om navn og alder. Kunne hilse og               
spørre om hvordan det går. Telle og skrive 1 til 15 på fransk. 

Fransk Vi tar en kort gjennomgang av kapittel 2 før vi fortsetter med kapittel 3. For å lære seg                  
bruken av Avoir, se side 197 og 199. 

Ukas mål Planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske           
overføringer 

Teknologi i praksis     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet Elevstyrt time:  

Emma, Rakel og   
Leah 

   

Ukas mål Lære å programmerer 3D med bruk av programmet BlocksCAD  

Programmering     
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KANTINEMENY

 
UKE 46 
 
Mandag-Rundstykker 15,- 
Tirsdag-Sandwich 15,- 
Onsdag- Tine produkter 
Torsdag- Pastasalat 15,- 
Fredag-Osteskiver 10,- 
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