
Ukeplan 8C  

Uke 10  (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag Matte DKS 

Vitenfabrikken 
 
NB! Møt på 
parkeringen 
ved Riskahallen 
07:50 

Svømming  
Uteskole 
Matlaging ute! 
 

 

2 

Kroppsøving Engelsk 
Verbbøying 

KRLE 
Vurdering: 
Fremføring 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO Naturfag 

Stoffenes 
verden 

Matte 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk 
Vi bytter 
grupper - møt i 
musikkrommet 

 Samfunnsfag 
Den franske 
revolusjonen 

5     
 

 

 



 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Uken blir brukt som repetisjonsuke før prøven i neste uke. Se målark for alle målene 

som du må kunne til prøven.  

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Øke forståelsen av verbbøying 
Engelsk     

Ukas mål Du kan forklare hva som skiller blandinger, grunnstoff og kjemiske forbindeler. 
Naturfag  Bruk egne ord, tegn 

og forklar 
forskjellen på 
blandinger, 
grunnstoff og 
kjemiske 
forbindelser.  

  

Ukas mål Kjenne til viktige begreper fra den franske revolusjonen 
Samfunn   Skriv betydningen  

av 4 av begrepene    
fra begrepsarket  
inn i begrepsmappa   
di.  

 

Ukas mål Fullføre presentasjonen om “Profetene” 
KRLE   Leksen er å gjøre    

deg helt ferdig med    
presentasjonen 
din.  

 

Ukas mål ● kunne skape enkle dansekomposisjoner 



Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 

Kroppsøving     
Ukas mål ● kunne forklare og utføre livredning i vann 

● kunne forklare og utføre livreddende førstehjelp i nærheten av vann 

Svømming   Husk å ha med eget 

utstyr. 

Badebukse/badedr

akt og badehette. 

Svømmebriller for 

de som trenger 

det. 

 

Ukas mål Erfare og lære om tverrfaglige digitale samspill mellom naturfag  og kunst. Vi starter 

opp nytt prosjekt. Ta med chromebook og møt i musikkrommet  (gleder a og b 

klassen) 

For c/d: Vi starter opp med ny stasjon. Ta med chromebook 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Gjennomføre et oppdrag. 
Samarbeide med andre. 
Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi starter opp med et gruppearbeid som heter “Winterurlaub”. 
kunne fortelle om vinteraktiviteter 
kunne regne om euro til norkse kroner  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål - kunne gjøre om mellom brøk, desimaltall og prosent 
- kunne bruke prosentregning i noen situasjoner i dagliglivet 

Matte fordypning     

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED- lommelykt 

Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne planlegge og gjennomføre eget treningsprogram over en lengre periode. Kunne           
evaluere egen progresjon og gjøre justeringer i programmet om nødvendig.  

Fysisk aktivitet Husk innlevering i   
uke 11. 

   

Ukas mål Lære om hvordan datamaskiner er bygget opp og hvordan de ulike komponentene            
virker. 
 

Programmering     
Ukas mål Planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer            

matvarene inneholder. 
Kunne bruke lek og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse. 
Praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø, og gjere greie for allemannsretten. 

Uteskole Vi skal gå til Hetlandsvatnet og lager tomatsuppe på         
stormkjøkken. Oppskriften legges ut på classroom og dere må         
lese gjennom denne før fredag. Alt utstyr får dere låne på           
skolen. Husk å kle dere etter været og ta med god mat og             
drikke! 



 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe: patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no  /  91518373 

mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no

