
 

Ukeplan 8C  

Uke 23 (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

 
 
 
Fri  
2.Pinsedag! 
 

 

Matte 
Algebraiske 

uttrykk 

Norsk/SNO 
Keep talking 

Svømming 
Uteaktiviteter 
 

Uteskole 
Matlaging hjemme 
- lage nistepakke 
etter 
tallerkenmodellen 

 
Etterpå skal dere gå 
til Lifjell hvor dere 
skal treffe uteskole 
lærerne og spise 
matpakken dere 
har laget :-) 

 

2 
Engelsk 
Mysteries Part II 

Engelsk 
Mysteries Part II 

KRLE 
Å leve sammen 

3 

Norsk/SNO 
Presentasjoner 
og øving på 
keep talking 

Naturfag 
Syrer og baser 

Matte 
Algebraiske 

uttrykk 

4 

Musikk 
“Superstars” - 
alle møter på 
fotballbanen 

 Samfunnsfag 
Den Industrielle 
Revolusjonen: 
Oppfinnelser- 
siste time å 
jobbe med 
oppgaven før 
innlevering.  

5     
 

 

 



 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 9151837 

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Bli kjent med keep talking manulalen. 
Norsk     

Ukas mål Algebraiske uttrykk 

● kunne uttrykke problemstillinger fra dagliglivet med bokstaver og tall 
(lage algebraiske uttrykk)  

Matematikk    Lekse: se lekse på 

classroom 

Ukas mål Use the English language in a creative way!  
Engelsk  Continue working  

on your  
film/presentation 

  

Ukas mål Forklare hva pH-verdien til en løsning forteller om løsningen 
Fortelle om egenskapene til noen av syrene og basene og forklare hvilken rolle disse              
spiller i hverdagne vår.  
Forklare hva en indikator er, og hva de kan brukes til.  
Forklare hva vi mener med nøytralisering, og gjøre greie for hva som skjer i              
reaksjonen.  

Naturfag     
 

Ukas mål Se mål på oppgaven i classroom 
Samfunn   Jobb med  

samfunnsoppgaven 
din om en   
oppfinnelse fra den   
industrielle 
revolusjonen. 

 

Ukas mål Felles beskjed: Møt på fotballbanen- stå klassevis. Gjelder alle gruppene 
Musikk Tema: “Superstars” 

- ta med evt. 
kostymer/ små 
rekvisitter som du 
forbinder med en 
superstjerne.  

   

Ukas mål Tekstil: Å lære seg en  strikke- og hekle-teknikk 
Kunst og Håndverk     

Ukas mål Kunne planlegge og lage mat etter tallerkenmodellen. 
Kunne samarbeide og være kreative. 

Uteskole Se opplegg for dagen i classroom. NB! Må være på Lifjell mellom kl. 10 og 12! 
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