
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 10 U2 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag 
 

DKS  
Vitenfabrikken 

 
NB! Møte på 
parkeringen 

ved Riskahallen 
07.50 

 

Musikk 
Vi bytter 

grupper - møt i 
musikkrommet 

Norsk 
 

Krle 
Fremføring 

2 

Norsk 
 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Den franske 
revolusjonen 

Gym 
Volleyball 

 

3 
Tilvalgsfag 

 

Matte 
Repetisjon, øve 

til prøve 

Engelsk 
Mysteries  

Krle 
Fremføring 

4 
Gym 

Volleyball 
Svømming 
Livredning 

 Matte 
Repetisjon, øve 

til prøve 

Norsk 

5 
Naturfag 

Lab 
    

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

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

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

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål  
Norsk     

Ukas mål Vi øver og repeterer til vurdering i uke  11. Se eget målark i classroom. 
Matematikk Jobb med eksempeloppgavene til vurderingen vi skal ha tirsdag i uke 11.            

Eksempeloppgavene og målark med hva du bør kunne, finner du på classroom. 

Ukas mål What is mysteries? Kunne fortelle hva mysteries er  
Engelsk     

Ukas mål Kunne gjennomføre forsøk for å skille stoffene i en blanding. 
Naturfag Ingen lekser. Jobb heller med presentasjonen i krle, eller jobb med eksempeloppgaver            

i matte 

Ukas mål -Få en forståelse over viktige hendelser i den franske revolusjonen 
- Få en forståelse over viktige forskjeller i det franske samfunnet. 

Samfunn   Kom med 5   
setninger om  
hvordan du tror   
det var å vokse opp     
under den franske   
revolusjonen 

 

Ukas mål Kunne presentere en tildelte profet, og sammenligne denne med en selvvalgt           
moderne profet. 
Se flere mål på oppgaven i classroom 

KRLE    Vær klar med   
presentasjonen din  
om profetene. Se   
hva du bør ha med     
på oppgaven i   
classroom. Lever  
presentasjonen på  
classroom senest  
torsdag kveld. 

Ukas mål Svømming: Kunne utføre livredning i vann. 
Kunne utføre fingerslag og baggerslag, og vite hvilke situasjoner disse slagene brukes.  

Kroppsøving Bli med i classroom    
“g1mddl”. Se  
volleyball filmen  
jeg har lagt ut.  

   

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 
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Matte fordypning     

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Kunne dokumentere  den kreative prosessen i en prosjektrapport 
Design og redesign Vi skrive  

prosjektrapport for  
“Drømmerommet”
-prosjektet. 

   

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  
Musikk     
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