
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 48 - U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse: 

Elevstyrt time: 

Oscar og Thomas  

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Samfunn 
Jordas ytre 

krefter 

Musikk Norsk Krle 
Vurdering islam 

2 
Norsk Naturfag 

Jordas historie 
Kunst & 

håndverk 
Naturfag 

Jordas historie 
Norsk 

3 
Tilvalgsfag: 

Språkfag 
Matte fordypning eller 

Arbeidslivsfag 

Matte 
Sentralmål/ 

spredningsmål 

Matte 
Sentralmål/ 

spredningsmål 

Naturfag 
Darwins 

utviklingslære 

4 

Gym 
Styrketrening 

Svømming 
Vurdering crawl 

 Engelsk 
Innlevering av 

engelsk 
fortelling  

Samfunn 
Jordas ytre 

krefter 

5 
Krle 

Repetere/øve til 
vurdering islam 
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Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

helga.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål kunne presentere selvvalgt tema  
Norsk   Presentasjon  

Ukas mål Kunne finne gjennomsnitt, median og typetall 
Matematikk Gjør lekseark for uke 48 som ligger i classroom.  Velg nivå. 

Ukas mål Be proud of your own writing! 
Engelsk   Your story is due    

today! I will check    
that you has   
handed it in by the     
end of the class.  

 

Ukas mål Kunne forklare hvordan livets utvikling på jorda deles inn i perioder 
Kunne fortelle hvordan livet på jorda oppsto 
Kunne fortelle hvordan Darwin kom frem til utviklingslæren sin 

Naturfag Skriv et par   
setninger om  
hvordan du tror   
livet oppsto på   
jorden.  

 Lag en oversikt   
med noen av de    
viktigste periodene  
på jorda. Skriv   
minst tre setninger   
som beskriver de   
viktigste tingene i   
hver periode.  
Periodene du skal   
ha med er urtiden,    
kambrium, karbon,  
kritt, tertiær og   
kvartiær 

Ingen lekser. Øv på    
krle-vurderingen 

Ukas mål Vite hvilke ytre krefter som påvirker naturen 
Samfunn Ta med de 

foresatte inn i 
classroom og vis 
dem hva dere har 
fått av 
fremovermeldinger 
og vurderinger  

  Ingen lekser. Øv på    
krle-vurderingen 

Ukas mål Se målark lagt ut i classroom 
KRLE    Forbered deg godt 

til vurderingen om 
islam. Se målark i 
classroom og 
Horisonter s. 
70-97. Lurt å jobbe 
med oppgavene 
underveis i 
kapittelet. 

Ukas mål Kunne forklare hvorfor styrketrening er bra for kroppen 
Svømming: Vise at en mestring riktig svømmeteknikk i crawl 

Kroppsøving     

Ukas mål Sløyd: Jobbe videre med planlegging av oppgaven i MDF.  
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Tekstil: Tegning av skisser, vi starter opp med strikking og hekling i siste time. Husk å 

ta med chromebook 

 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Jobbe med valgfri oppgave: 

Planlegge datakurs for eldre 

Planlegge stell og trening av kjæledyr 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål OBS! Prøven på mandag blir utsatt om en uke. Tysktimen denne uken 
bruker vi til å repetere og forberede oss til prøven.  

Tysk Lekse: øve til prøven 

Ukas mål Ha mest mulig kontroll på det som står på målarket til underveisvurderingen mandag 

uke 49 (ligger i classroom) 

Matte fordypning     

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Vi jobber med oppgaven: Nyttig på nytt. Har du noe hjemme som kan brukes på nytt? 
Periodeplan og oppgavene finner du på classroom 

Design og redesign     

Ukas mål Jobbe med hydraulikk oppgaven 
Teknologi i praksis     

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

Oscar og Thomas K 
   

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