
Ukeplan 8C  

Uke (U1) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag 

Universet 
Norsk/SNO 
 

Svømming Matte 

2 

Matte Engelsk 
The Norman 
Conquest and 
the British 
Empire 

Norsk/SNO Norsk/SNO 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Reklame 
Naturfag 
Universet 

Matte KRLE 
Prosjekt: 
Profeter 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den 
amerikanske 
revolusjonen 

Kroppsøving 

5 

Samfunnsfag 
Dramatisering 
av en filosofisk 
diskusjon  

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 91518373 

 

 
 

mailto:patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Komme lenger med reklame prosjektet. 
Bli kjent med en forfatter. 

Norsk Ha storyboard klart   
til timen.  

   

Ukas mål ● kunne utvide og forkorte brøker  

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Understanding British History 
Engelsk   Why is 1066 an    

important year in   
British history?  
Write a brief   
paragraph about  
this.  

 

Ukas mål Forklare hvordan planetene beveger seg over himmelen. 
Forklare begrepene planet, stjerne og galakse 
Beskrive solsystemet og melkeveisystemet  

Naturfag Les om 
Melkeveisystemet 
s. 130 - 131. Skriv 
ned med egne ord 
hva en stjerne, 
planet og galakse 
er, og hva er 
forskjellene på 
disse.  

Les s. 132 - 134. 
Skriv ned minst 5 
faktasetninger om 
det du har lest.  

  

Ukas mål Å lære om hvordan De forente Stater, USA,  ble til  
Samfunn   Les s. 132-137 i    

Kosmos.  
 

Ukas mål Å se sammenhengen mellom en profet fra Det gamle testamentet og en personlighet             
som har stått opp mot urett og undertrykkelse fra moderne tid 

KRLE    Skumles s. 159-163   
i Horisonter 

Ukas mål ● kunne utøve danser fra ulike ungdomskulturer 

● kunne skape enkle dansekomposisjoner 

Kroppsøving    Husk gymtøy. Husk 

innesko. Ha med 

vannflaske til 

timen. 

Ukas mål ● kunne forklare og utføre livredning i vann 

● kunne forklare og utføre livreddende førstehjelp i nærheten av vann 

Svømming   Husk å ha med eget 

utstyr. 

Badebukse/badedr

akt og badehette. 

Svømmebriller for 

 



de som trenger 

det.  

Ukas mål Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  

Gjøre ferdig monogrammet.  

Husk vasking av pensler og maleunderlag. 

Tekstil: Vi strikker og hekler videre.Husk chromebook. 

 
Kunst og håndverk     

Ukas mål Støpe lysestake i betong. Stille forberedt til time og vær klar for å gjøre en innsats i                 
støpeprosessen. Være serviceinnstilt og behjelpelig der det trengs. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● kunne bruke personlig pronomen for den og det 

● kunne forklare hvordan skolen fungerer i Tyskland 

● kunne ukedagene på tysk 

● kunne danne flertall av substantiver 
 

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål Kunne addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere 
Matte fordypning     

Ukas mål Synnøve sine: Min musikk: Kunne begrunne hvorfor du valgte sangen som skal            
presenteres 

Musikk     

Ukas mål Lære å lodde elektriske kretser 
Lage LED- lommelykt 

Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lage og gjennomføre et individuelt treningsopplegg i selvvalgt idrett. 
Fysisk aktivitet Egentreningsperiode uke 4-10 

Vi starter opp med en egentreningsperiode denne uken hvor dere skal lage og             
gjennomføre et eget treningsopplegg i en idrett/ferdighet dere selv velger.          
Innlevering av mål for perioden og opplegg for hver økt leveres i classroom innen              
fredag 24.01 kl 23:59. Innlevering av hele oppgaven er fredag i uke 10 - dette kommer                
vi tilbake til. 
 
Husk chromebook denne timen ettersom dere skal få bruke dobbelttimen til å lage             
treningsopplegget for perioden. Det dere ikke får gjort ferdig i dag må dere gjøre i               
lekse hjemme slik at dere er klar for å levere på fredag. Blir dere ferdig med å lage                  
opplegget kan dere bruke resten av dobbelttimen til å starte på treningsopplegget            
deres, ta derfor også med gymtøy. 

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

Programmering     

 

 


