
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 22 U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag 
Fysisk: Møtes på 
fotballbanen ved 

skolen.  

Norsk 
Språk er makt 

oppgave 

Musikk 
Møt på 

fotballbanen- 
stå klassevis og 

hold 1 meter 
avstand. Gjelder 

alle gruppene 
 

Norsk 
Presentasjon  

 
Uteskole 

 
Vi ser etter 

vårtegn på vei 
til Lifjell 

2 

Matte 
Algebra 

Mattemaraton 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Den industrielle 

revolusjonen 
 

Vurdering krle - 
noen få elever. 

 

3 

Tilvalgsfag 
 

Klassens time Norsk 
Språk er makt 

oppgave 
 

Engelsk 
Mysteries - part 

II 

4 

Engelsk 
Mysteries - part II 

Svømming 
Styrketrening 

ute. Møtes ved 
grusbanen.  

 

 Matte 
Algebra 

Mattemaraton 

5 

Gym 
Vi jogger rundt 

stemmen. Møtes 
på grusbanen ved 

skolen.  
 

    

 

 

 

 

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 Lære å lage algebraiske uttrykk - Det vil si uttrykke situasjoner fra dagliglivet med tall               
og bokstaver 
Lære å bytte ut bokstaver i algebraiske uttrykk med tall og regne ut verdien 

Matematikk Jobb med mattemaraton i Kikora minst 20 minutter hver dag. 

Ukas mål bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne          
ferdigheter i engelsk 

Engelsk     

Ukas mål Kunne fortelle om teknologiske endringer som kom av den industrielle 
revolusjonen 
Vite hvordan den industrielle revolusjonen påvirket enkeltmenneskers liv 

Samfunn   Finn en nyhet som    
du vil dele med    
klassen.  

 

Ukas mål Kunne praktisere treningsmetoder og øvelser innenfor utholdenhet og styrke for å           
utvikle egen kropp og ta vare på egen helse.  

Kroppsøving     

Ukas mål  
Kunst og håndverk     

Ukas mål Fagsamtale. Tilbakemelding på arbeidet i perioden uke 12 - 19. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål  
Tysk     

Ukas mål Kunne lage algebraiske uttrykk 
Lære å bytte ut bokstaver i algebraiske uttrykk med tall og regne ut verdien 

Matte fordypning     

Ukas mål Musikk skal glede! 
Musikk  Møt på 

fotballbanen- stå 
klassevis og hold 
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1 meter avstand. 
Gjelder alle 
gruppene 

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Lage båt med motor 
Teknologi i praksis Husk å ta med materialer som du vil bruke til båten.  

Ukas mål Kunne praktisere treningsmetoder og øvelser innenfor utholdenhet og styrke for å           
utvikle egen kropp og ta vare på egen helse.  

Fysisk aktivitet Møtes ved  
grusbanen. Husk  
klær som passer til    
fysisk aktivitet.  

   

Ukas mål Vurdering i Python. Se målark i classroom 
Programmering NB! Husk vurdering   

i Python mandag.   
Ta med MicroBit   
og utstyr om du    
har lånt det med    
hjem. 

   

     
Uteskole Dere får tildelt en oppgave i classroom, den handler om vårtegn. Svar på spørsmål før               

du går ut. Dere skal møte på toppen av Lifjell mellom 11-12.30. Før dere går hjem                
igjen for å skrive ferdig oppgaven. Husk å se etter vårtegn på veien, og kle deg etter                 
været:) 
 
For de elevene som ønsker å ta følge med en lærer opp til Lifjell, kan de møte ved                  
boss-skuret kl 10.00 
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