
Ukeplan 8D  

Uke 34 (U1) 

Fag/tema: “Å kunne samarbeide” 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Klassens time  
Oppmøte i 
klasserommet 
 

Norsk  
Hvordan har 
ferien din vært? 

Naturfag  
Lab og utstyr vi 
bruker på laben 
 

Matte 
Tall og 
tallregning 

Sosial dag 
Bli kjent med 
elevene i 
klassen og på 
trinnet! :) 
 
Vi skal være ute 
store deler av 
dagen, så kle 
deg etter været 

2 
Engelsk 
The british isles 

Norsk 
Forts. tekst om 
ferie 

Svømming  

3 

Språk 
Oppmøte i 
basen 

KLT Matte 
Vi blir kjent med 
matteboka og 
snakker om hva 
vi skal lære i år 

Norsk  
Forts. tekst om 
ferie 

4 
KOH Musikk  Engelsk 

The british isles 

5 

Naturfag  
Vi blir kjent med 
hverandre og 
naturfagsboka. 
Registrering av 
bøker siste 
halvdel av 
timen. 

    

 

 

 



 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

geir.inge.tufte@sandnes.kommune.no eller tlf. 959 43 900 
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne skrive en kort tekst, og gi gode tilbakemeldinger til medelever 
Norsk  

Ukas mål Repetere de fire regneartene 
Matematikk Legg bokbind på begge mattebøkene dine 

Ukas mål Learn about the british isles 
Engelsk     

Ukas mål Vi blir kjent med laben og labutstyret 
Naturfag Legg bokbind på naturfagsboka 

Ukas mål  
Kroppsøving     

Ukas mål 

 

Mål: Bli kjent rutiner på verkstedene og oppgavene for perioden. 
Vi deler oss i tre grupper: Sløyd, tekstil og tegning 
Møt i basen 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Bli kjent med hverandre og arbeidslivfag. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål Bli kjent. Forventninger til faget. Oppstart kapittel 1. 
Tysk     

Ukas mål Bli kjent med lærere og medelever. 
Lære litt om hva vi  kan forvente i faget 

Matte fordypning     

Ukas mål Lære å si noen enkle ord og uttrykk på fransk. 
Fransk Bonjour! 

Velkommen til fransk ! :-)  
Denne uken skal vi begynne med å bli kjent med hverandre og se på hva dere skal                 
jobbe med i franskfaget. 
Jeg gleder meg til å treffe dere! :-) 

Ukas mål  
Teknologi i praksis     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet     

 

 


