
  

 

Ukeplan 8A  

Uke 7 U4 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag: 
 

Samfunn 
Den 

amerikanske 
revolusjonen 

Musikk Norsk Krle 
Profetene 

2 

Norsk Matte 
Brøk, 

desimaltall og 
prosent 

 

Kunst & 
håndverk 

Samfunn 
Den 

amerikanske 
revolusjonen 

 

Norsk 

3 

Tilvalgsfag: 
 

Naturfag 
Repetere øve til 

vurderingen 
fredag 

Engelsk 
Presentation: 

British Isles 

Naturfag 
Vurdering 
universet 

4 

Gym 
Volleyball 

Svømming 
Svømmehallen 
er stengt. HLR. 

 Matte 
Brøk, 

desimaltall og 
prosent 

 

Samfunn 
Den franske 
revolusjonen 

5 
Krle 

Profetene 
    

 

 

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  
Norsk     

Ukas mål Kunne gjøre brøk om til desimaltall og omvendt 
Kunne runde av desimaltall 
Kunne dividere med desimaltall i divisor. 

Matematikk Ukelekse til torsdag: 
Gjør leksearket for uke 7 som ligger i classroom.  

 

Ukas mål Å kunne uttrykke seg muntlig om levesett, kultur og historie til Storbritannia og Irland 
Engelsk   Vær klar til å    

presentere 
arbeidet ditt!  

 

Ukas mål Se målark på classroom 
Naturfag Lurt å starte på    

øvingen til  
vurderingen på  
fredag. Se målark   
med tips og linker    
til hva det kan    
være lurt å øve på. 

  Vær klar til skriftlig    
vurdering om  
universet. Se  
målark med tips og    
linker til hva det    
kan være lurt å øve     
på. 

Ukas mål ● Kjenne til hva som førte til den amerikanske revolusjonen og hvordan USA            
ble til. 

● Bli kjent med trekanthandelen. 
● Lære hva maktfordelingsprinsippet betyr 
● Bli kjent med forløpet til den franske revolusjonen  

Samfunn Les side 133-136  
minus den siden du    
jobbet med. 

 Ingen lekser - jobb    
heller med  
naturfagen. 

Ha med et bildet    
som symboliserer  
den franske  
revulosjonen. 

Ukas mål Kunne lage en presentasjon om en  tildelte profet. 
Se flere mål på oppgaven i classroom 

KRLE Ukelekse: Jobb med presentasjonen din om den profeten du fikk tildelt. 

Ukas mål Kroppsøving: Vite hvordan man utfører fingerslag i volleyball 
Svømming: Kunne utføre hjerte/lunge redning 

Kroppsøving Svømmehallen er  
stengt. Vi møtes i    
klasserommet og  
øver på HLR.  

   

Ukas mål Tekstil - Vi strikker og hekler videre. Husk chromebook 
Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  
Passe på at du blir ferdig til innleveringen i uke 7. 
Gjøre ferdig monogrammet.  
Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering denne uken. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Støpe lysestaker i betong og gjøre ferdig bordtennis kølle.  

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi fortsetter å jobbe med den muntlige vurderingen deres. Dere får timen denne uken 

og timen neste uke til å jobbe med oppgaven. Mål og vurderingskriterier står på selve 

oppgavearket som ligger på classroom.  

Tysk Lekse: se lekseark på classroom 

Ukas mål - Kunne multiplisere og dividere med brøk 
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- Kjenne til plassverdisystemet til desimaltall og kunne plassere desimaltall på          
tallinje 

Matte fordypning     

Ukas mål  
Fransk     

Ukas mål Vi jobber med Drømmerommet-prosjektet 
Design og redesign Vi fortsetter med Drømmerommet. Den praktiske delen av prosjektet avsluttes i uke 8             

(før vinterferien). I uke 10 skal du levere prosjektrapport. Mer informasjon om det             
kommer på Classroom. 

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

Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne planlegge og gjennomføre eget treningsprogram 
Fysisk aktivitet     

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

Programmering     
Ukas mål 

 

● Synge kjente sanger i kor og smågrupper 

● Lære nye sanger 

 
De som ikke har presentert “Min musikk” kan gjøre det  

Musikk     
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