
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 4 U1 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag Norsk Musikk Norsk  

Uteskole 
 

 

2 

Matte 
Regne med brøk 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Hvem skal ha 

makt i et land? 
Forfatterbesøk 

fra klokken 
10.00 

3 
Tilvalgsfag 

 

Klassens time Norsk Engelsk 
The British Isles 

- temaarbeid 

4 
Engelsk 

The British Isles 
- temaarbeid 

Svømming 
Livredning 

 Matte 
Regne med brøk 

 

5 
Gym 
Dans 

    

 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

helga.bringeland@sandnes.kommune.no eller tlf. 91729910  
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Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål Kunne sammarbeide og bruke virkemiddler i reklame 
Norsk side 26 og side 15 i      

Reklamehefte  
Skriv svar i Google    
Docs 

   

Ukas mål Kunne adderer og subtrakterer brøker 
Kunne multiplisere og dividere brøker 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør lekseark for uke 4 som du finner i classroom 

 

Ukas mål Kunne samarbeide i grupper om et tema 
Engelsk   Work on your   

presentation 
 

Ukas mål Lære om de franske filosofene og forfatterne, og de nye tanker om hvordan landet              
burde styres. 

Samfunn   Les om forfatterne   
og filosofene s 127-    
129 i Kosmos 

 

Ukas mål Kunne lære seg en dansekoreografi 
Kunne utføre livredning i vann 

Kroppsøving     
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  
Fransk     

Ukas mål  
Design og redesign     

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

presenteres 
Musikk     
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