
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 3 U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag 
 

Samfunn 
Presenterer 

verdensdelene- 
ikke vurdering 

Musikk Norsk Krle 
Profetene 

2 
Norsk Matte 

Brøk 
 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 
Universet 

Norsk 

3 

Tilvalgsfag 
 

Naturfag 
Universet 

Engelsk 
British History:  
The Norman 

Conquest and 
the British 

Empire  

Naturfag 
Universet/ 
cabaret? 

4 
Gym 
Dans 

Svømming 
Stup 

 Matte 
Brøk 

Samfunn 
Hvem skal ha 

makt i et land? 

5 
Krle 

Profetene 
    

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:helga.nes.bringeland@sandnes.kommune.no  eller tlf. 

91729910  

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

mailto:helga.nes.bringeland@sandnes.kommune.no


  

 

 

Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne planlegge (lage storyboard)  ,lage en reklamefilm 
Norsk Jobber med prosjekt på skole og hjemme hvis nødvendig.  

Ukas mål Kunne utvide og forkorte brøk 
Kunne adderer og subtrakterer brøker 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør lekseark for uke 3 som du finner i classroom 

 

Ukas mål Understanding British History 
Engelsk   What was the   

Norman Conquest?  
Write a brief   
paragraph about  
the Norman  
Conquest 

 

Ukas mål Forklare hvordan sol- og måneformørkelser og årstider oppstår.  
Beskrive hvordan planetene beveger seg over himmelen.  

Naturfag 
 

 

Ta et 
bison-overblikk 
over kap 5 s. 119 - 
141, skriv ned 
tankene dine fra 
dette og lever det 
inn på classroom.  

 Finn ut hvor i 
månenes fase vi er 
i nå. Når hadde vi 
sist fullmåne og når 
får vi neste 
fullmåne 

Gjør 
fokusoppgavene s 
130 

Ukas mål Kjenne til det franske stendersamfunnet, og se på hvordan makten forandret seg 
Samfunn 

 

 Les s. 124 - 130 i      
boken 

  

Ukas mål Ha kunnskap om den store fortellingen i Bibelen, og sammenhengen mellom det            
gamle og det nye testamentet. 
Kjenne til de ulike profetene i bibelen  

KRLE    Skriv et par   
setninger om hva   
du forbinder med   
ordet profet. 

Ukas mål Trene på å utøve ulike former for dans, og kunne skape egne koreografier i samarbeid               
med andre 

Kroppsøving     
Ukas mål Tekstil: Vi strikker og hekler videre. Husk chromebook. 

Sløyd: Sette seg mål for timen og planlegge det videre arbeidet med mdf-oppgaven.  
Gjøre ferdig monogrammet. Husk vasking av pensler og maleunderlag. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Støpe lysestake i betong. Gjøre ferdig og levere oppgavene om “datakurs for eldre” og 

“stelle et kjæledyr”. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi gjør oss ferdig med oppgavene fra sist før vi starter opp med et nytt kapittel. 

● kunne bruke adjektiv for å beskrive steder og personer 

● kunne tallordene fra 0-100 
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● kunne uttale au, äu, eu, b, d, g på tysk 

● kunne klokken på tysk 
Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål -Finne likeverdige brøker og kunne forklare hva som kjennetegner dem 
-Kunne sette brøker på tallinje 

Matte fordypning     

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Vi jobber med prosjektet “Mitt drømmerom” 
Design og redesign  

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED- lommelykt 

Teknologi i praksis     

Ukas mål Gjøre sitt beste, delta i gruppeaktiviteter og oppmuntre andre elever. 
Fysisk aktivitet Diverse aktiviteter. 

Ukas mål Kunne bruke programmering av Lego mindstorms for å løse et reelt problem i 
morgendagens samfunn 

Programmering     
Ukas mål Synnøve sine: Kunne presentere musikk-kulturen fra et annet land: instrument, dans           

m.m. 
Musikk     
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