
Ukeplan 8C  

Uke 5  (U2) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1 Valgfag Matte Norsk/SNO Svømming  

Uteskole 
2 

Kroppsøving Engelsk 
The British Isles 

Engelsk 
The British Isles 

KRLE 
Prosjekt: 
Profetene 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO Naturfag 

Universet 
Matte 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den 
Amerikanske 
revolusjonen 

5     
 

 

 

 



 

 

 

 

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 Hvorfor er det relevant å snakke om profeter i dag? Å kunne svaret på dette er målet                 
for KRLE denne uka 

KRLE   Vi begynner med   
prosjektet om  
profetene. Tenk  
over ukas mål til    
timen og hva vi har     
snakket om de siste    
ukene i KRLE (ikke    
inkl. sist time).   
Diskuter gjerne  
med en venn eller    
de hjemme før du    
kommer til timen. 

 

Ukas mål ● kunne regne med de fire regneartene med brøk 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Kjenne til fakta om Storbritannia og Irland 
Engelsk   Work on your   

presentation  
 

Ukas mål Kunne fortelle om ulike teorier om utviklingen av universet.  
Naturfag  Les s. 135 - 137,     

frem til  
fokusspørsmålene. 
Svar på  
fokusspørsmål 4 og   
5. Lever på   
classroom.  

  

Ukas mål Forstå ringvirkningene til den amerikanske revolusjonen 
Samfunn   Les s. 138-142 i    

Kosmos  
 

Ukas mål 

 

Synnøve sine: Min musikk - Vi presenterer en sang for hverandre. Oppgaven finner du              
på class-room 
 

Musikk 
 

    

Ukas mål ● kunne utøve danser fra ulike ungdomskulturer 

● kunne skape enkle dansekomposisjoner 
Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 

Kroppsøving     
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 Tekstil: Vi strikker og hekler videre. Husk CB. 

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 lysestaker i betong. Gjøre ferdig bordtennis kølle. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål ● kunne ukedagene på tysk 

● kunne danne flertall av substantiver 
I slutten av timen går vi gjennom oppgaven som er den muntlige vurderingen deres.  

NB! I uke 6 skal vi ha gloseprøve.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål Bli tryggere på å addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere 
Matte fordypning     

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 Forrige uke lagde dere et individuelt treningsopplegg for de neste ukene i en idrett              

eller ferdighet dere har valgt selv. Denne uken skal dere gjennomføre den første             
økten deres. Husk chromebook (slik at dere kan sjekke treningsopplegget) og gymtøy! 
 
NB! Husk at dere hadde frist å levere mål for perioden og opplegg for hver økt fredag                 
forrige uke! 

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

Programmering     
Ukas mål Vi skal til Vitenfabrikken. Vi møtes i klasserommet for gjennomgang av dagen. Bussen 

henter oss og kjører oss tilbake til skolen. Ha med matpakke.  

Uteskole     

 

 


