
Ukeplan 8C  

Uke 6 (U3) 

Fag/tema: 

 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag 
 

Naturfag 
Universet 

Norsk/SNO 
Fagartikkel 

Svømming  
 
 

Uteskole 
 

Vitenfabrikken 
 

Skoledagen 
starter 08.30.  

 
Møt på 

fotballbanen. 

2 

Matte Engelsk 
Last chance to 
work on your 

presentation at 
school! 

 

Norsk 
Nynorsk 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Fagartikkel  
Naturfag 
Universet 

Matte 

4 

Kunst og 
håndverk 

Musikk  Samfunnsfag 
Den franske 
revolusjonen 
 

5 

Samfunnsfag 
Fra den 
amerikanske 
revolusjonen til 
den franske 

    

 

 



 

 

 

 

 

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 ● Bli kjent med Nynorsk 
● Komme i gang med skriving av fagartikkel. 

Norsk   Lever inn en   
problemstilling til  
fagartikkelen du  
skal skrive. 

 

Ukas mål ● kunne plassere desimaltall på tallinja 

● gjøre brøk om til desimaltall og omvendt 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Forstå britisk og irsk kultur, historie og samfunn 
Engelsk  Work on your   

presentation  
  

Ukas mål Kunne fortelle om ulike teorier om hvordan universet har utviklet seg.  
Kunne si noe om vitenskapspersoner som har forsket på verdensrommet.  
Kunne si noe om romfart.  

Naturfag Les s. 135 - 137 
Forklar med egne   
ord hva big-bang   
teorien går ut på.  
Lever leksen på   
classroom.  

Søk på google etter    
disse personene:  
Nicolaus Copernicus,  
Galileo Galilei og   
Isaac Newton. Skriv   
ned noen setninger   
om hva disse  
vitenskapsmennene 
har oppdaget i   
forbindelse med  
universet.  

  

Ukas mål Kunne litt om hvordan den amerikanske revolusjonen påvirker den franske  
Samfunn   Les 144-151. Gjør   

oppgavene på  
lekseloggen på  
classroom.  

 

Ukas mål Å jobbe selvstendig med en større oppgave 
KRLE    Jobb videre med   

presentasjonen 
din.  

Ukas mål Gym utgår pga. endring i timeplan (kun denne uken) og vi skal ha uteskole hele dagen                
på fredag. 

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/baded

rakt og 

badehette. 

Svømmebriller for 

 



de som trenger 

det. 

Ukas mål Tekstil: Vi strikker og hekler videre. Husk chromebook 
Sløyd: Jobbe videre med produktet i MDF. Utnytt tiden godt. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Møte tidsnok til timen. Bidra med godt humør og være positivt innstilt til             
arbeidsoppdrag. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål kunne ukedagene på tysk 
kunne danne flertall av substantiver 
Husk gloseprøve på mandag! Ha med deg den lille grønne gloseboken din. Du må              
kunne glosene fra “Woche 2”, “Woche 3” og “Woche 4”. Vi begynner å jobbe med               
den muntlige vurderingen.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål - Bli tryggere på å addere og subtrahere brøker med like og ulike nevnere 
- Kunne multiplisere med brøk 

Matte fordypning     

Ukas mål Vi jobber med Drømmerommet-prosjektet 
Design og redesign Ta eventuelt med deg ting som du ønsker å bruke til å lage rommet ditt akkurat til den                  

drøm. 

Ukas mål Framstille produktet med eigna materiale, komponentar, og funksjonelle teknologiske         
løysingar 

Teknologi i praksis     

Ukas mål Synnøve sine: Vi fortsetter med å presentere “Min musikk” og synger litt 
Patricia sine: Øv på dansen deres hjemme.  

Musikk     

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

Programmering     
Ukas mål Vi skal til Vitenfabrikken denne uken også. Vi møtes i klasserommet for gjennomgang             

av dagen. Første del av dagen skal vi være i en park i Sandnes og andre delen av dagen                   
skal vi være med på noe som heter “Skaper-verden”. Bussen henter oss og kjører oss               
tilbake til skolen. Ha med matpakke og klær til å være både inne og ute med. 

Uteskole     

 

 


