
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 49 - U3 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag: 

Design/redesign 

Fysisk: Kani og 

Sunniva leder timen 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksi 

Norsk 
(Presentasjon) 

Musikk Norsk 
 

 
Uteskole 

2 

Naturfag 
Darwins 

utviklingslære 

 
 
 

Norsk halvdag  
Skriving  

Samfunn 
Jordas ytre 

krefter 
 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

Matte 
Repetere/øve til 

åpen bok 
vurdering i 
statistikk 

Matte 
Åpen bok 
vurdering i 
statistikk 

4 

Engelsk 
Vi har fokus på 

muntlige 
aktiviteter 

denne uken  

Svømming 
Stup 

 Engelsk 
Vi har fokus på 

muntlige 
aktiviteter 

denne uken  

5 
Gym 

Crossfit 
    

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne strukturere og skrive lengre tekster 
Norsk Forberede seg til 

skrivedag, 
 
Resterende 
presentasjoner 

Forberede seg 
til skrivedag 

  

Ukas mål Kunne sette opp frekvenstabell 
Kunne fremstille data i diagram  
Kunne finne relativ frekvens 
Kunne finne sentralmål og spredningsmål 

Matematikk   Vær klar til åpen 
bok-vurdering i 
statistikk Dere får en 
test som dere skal 
jobbe med hele timen. 
Dere kan bruke 
bøkene deres. 
Vurdering - 
måloppnåelse 

 

Ukas mål forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
Engelsk     

Ukas mål Kunne fortelle hvordan Darwin kom frem til utviklingslæren sin 
Naturfag Les om Darwins 

utviklingslære på side 
73-80 og gjør resten 
av oppgavene s 80 
som du ikke fikk gjort i 
timen. 

   

Ukas mål Vite hvilke ytre krefter som påvirker naturen 
Samfunn   Ingen lekser. Øv heller 

litt til 
mattevurderingen 

 

Ukas mål Kunne utføre ulike styrkeøvelser teknisk riktig 
Klare å stupe  

Kroppsøving     

Ukas mål Tekstil: Vi fortsetter med strikking og hekling. Husk chromebook. 
Sløyd: Jobbe videre med planlegging av oppgaven i MDF. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Levere oppgaver til vurdering 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål OBS! På mandag er det prøve! 
Tysk     

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

Matte fordypning     

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Jobbe med hydraulikk oppgaven 
Teknologi i praksis     

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

Kani og Sunniva 
   

Ukas mål Lære å styre og programmere Sphero - en app-styrt, programmerbar robotball  
Programmering     
Ukas mål Kunne kle seg etter været. 

Alltid gjøre sitt beste.  
Kunne regne med positive og negative tall.  
Kunne delta i lek og samarbeidsøvelser med medelever. 

Kunne gjøre om mellom lengdeenheter. 

Uteskole Vi møter opp i klasserommet. Turen går til Sjølvik. Her skal vi ha praktisk matte i                
grupper. Vi har med ved og brenner bål. Du kan ha med pølser, osteskive eller annet                
godt som du kan grille på bålet. Denne dagen er det kanskje også godt med noe varmt                 
i termosen. (kakao, te varm solbærsaft) Husk å kle deg etter væer. Vi er ute hele                
dagen.  
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2. 
Vurdering 
fordypning i matte 

3.  
 

4.  
Norsk halvdag  
2. og 3. time 

5 
Åpen bok vurdering 
i matte. 

6.  
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9. 10. 11. 12. 13. 
 
 
 
 

51 16. 
 
 

17. 18. 19. 20. 
Siste skoledag 
 
08.30- 
Skolegudstjeneste 
 
 
 
 

1 30. 
Fri 

31. 
Fri 

1. 
Fri 

2. 
Første skoledag 

3. 
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