
Ukeplan 8C  

Uke 35 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag 
Design/redesign 

Fysisk 

aktivitet/helse 

Programmering  

eller 

Teknologi i praksis 

Matte Norsk/SNO 
Rette hverandre 
sine tekster  

Kroppsøving-  
Ingen svømming 
denne uken 
heller! 

 
 
Uteskole 
Bli kjent tur :) 

2 Kroppsøving Engelsk Klassens time KRLE 

3 

Tilvalgsfag: 
Språkfag 

Matte fordypning eller 
Arbeidslivsfag 

 

Norsk/SNO 
Skrive en tekst: 
“Sommerferien 
min”  

Naturfag 
Naturvitenskap
elig metode 

Samfunnsfag 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte 

5 
Kunst og 
håndverk 

    

 



 

 

Kontakt meg hvis dere lurer på noe:  

patricia.lee.smith@sandnes.kommune.no eller tlf. 9151837 

 

 

 

 

 

 

 

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


Lekseplan: 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Ukas mål - Kunne lage et tankekart og styrkenotat  
- Kunne skrive en tekst og dele teksten inn i passende avsnitt  
- Kunne rette hverandre sine tekster og gi en tilbakemelding  
- Kunne bruke tilbakemeldingene du har fått og gjøre teksten din enda bedre  

Norsk    Dersom du har   
gjort det du skal    
i norsktimene,  
har du ingen   
lekser :)  

Ukas mål Oppstart kap. 1 - Tall og tallregning 
- kunne ulike strategier for hoderegning 
- kunne gjøre overslag 

Matematikk   Gjør oppgavene på   
leksearket som du   
finner på classroom.   
Velg nivå selv.   
Oppgavene skal gjøres   
i lekseboken. Koden   
for å komme inn på     
classroom matte er:   
dx4ykx 

 

Ukas mål Bli kjent med engelsk litteratur  
Engelsk Continue reading  

Matilda - check   
classroom for  
questions to  
answer. These will   
help you towards   
your later  
assignments! 

   

Ukas mål Kunne beskrive noen viktige kjennetegn ved naturvitenskapen 
Naturfag  Les s. 12 - 13 (om      

naturvitenskapelig 
metode) i Tellus 8.    
Skriv ned det som    
står i grønt felt i     
arbeidsboken eller  
lag en  
naturfagmappe i  
Chromebooken 
din, lag en   
undermappe der  
du skriver kap 1 -     
Naturfag og  
vitenskap, og legg   
arbeidet i denne   
mappen. .  

  

Ukas mål Å vite hva demokrati (lokalt som nasjonalt) er og hvorfor det er så viktig. 
Samfunn   Noter ned hva   

demokrati, 
ytringsfrihet og  
stemmerett betyr 

 



Ukas mål diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre 
kulturers folkemusikk  

Musikk     

Ukas mål Bli enda bedre kjent med hverandre. Bli kjent i Riskahallen. 
Gym mandag: Vi møtes i klasserommet og går sammen bort til hallen. 

Kroppsøving     

Ukas mål Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget arbeid. 

Tegning:KROKI, diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt 

mennesker gjennom tidene, og bruke dette som utgangspunkt for eget skapende 

arbeid med portrett og skulptur  

Kunst og håndverk     

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Oppstart kap. 1 - Du und ich i Noch einmal 1 
Vi ser på oppbyggingen av boken. Målet for timen er: 

- å kunne presentere seg selv på tysk. 
Tysk     

Ukas mål - Vi leker med tall og regning. 
Matte fordypning     

Ukas mål Være fokusert og klar for å lære. 
Fransk I timen mandag går vi gjennom bruken av Classroom i fransken. Dere får koden til 06                

Fransk.  
Lekser til neste mandag og nødvendig informasjon ligger i 06 Fransk. 
Ha en fin uke! 

Ukas mål ● Designe en framside  til mappen 

● Kunne lage skisser og en arbeidstegning  

Design og redesign     

Ukas mål Fremstille produkter med eget materiale, og funksjonelle teknologiske løsninger  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Lære om hva programmering er og hva det kan brukes til. 
Programmering     

Ukas mål  
Fysisk aktivitet Kurskode: 1ezg3d    

Ukas mål Lære om mangfoldet av religioner og livssyn i Norge i dag 
KRLE   Les s. 26-32 og s.     

40-43 
 

Ukas mål Bli kjent med lærere og elever 
Kunne samarbeide og være positiv og hjelpsom 
Kunne lage pagodebål og pyramidebål 
Kunne knivreglene 
Kunne lage pinnebrød deig etter oppskrift og steke på bål 

Uteskole Møt til vanlig tid  i klasserommet til 8B. Gjennomgang av regler og opplegg. 
Kle deg etter været og ha med mat og drikke. 

 

 


