
Ukeplan 8C  

Uke 36 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag 

Naturvitenskap-
elig metode 

Norsk/SNO 
Lesestrategier  

Svømming Norsk/SNO 
Lesestrategier  

2 
Valgfag Engelsk Engelsk KRLE Norsk/SNO 

Fuelbox eller 
Alias  

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Rette hverandre 
sine tekster  

Naturfag Samfunnsfag Matte 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte Kroppsøving 

5 Samfunnsfag     
 

 

 



 

 

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 - Kunne rette hverandre sine tekster, gi tilbakemeldinger og bruke tilbakemeldingene          
du har fått for å gjøre teksten din enda bedre 

- Kjenne til og ta i bruk ulike lesestrategier (før du leser, mens du leser og etter lesing) 
Norsk    Dersom du har   

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

Ukas mål Hovedfokus blir at vi forbereder oss til nasjonale prøver i matematikk. Er det tid til               
overs fortsetter vi med kapittel 1.  

Matematikk Lekser gjennom hele uken er å komme seg gjennom en eksempel-nasjonal-prøve som            
vil bli lagt ut på classroom.  

Ukas mål Forberedelse til Nasjonale Prøver  i Engelsk - uke 37 
Engelsk  Continue reading  

Matilda 
  

Ukas mål Kunne planlegge og gjennomføre forsøk for å teste hypoteser 
Kunne skrive labrapport fra forsøk 
Kunne arbeide og bruke utstyret på naturfagsalen på en trygg måte.  

Naturfag Oppgaven ligger på 
classroom i mappen 
lekser. Her skal du 
finne litt ut om 
forskjellige 
vitenskapsmenn.  

   

Ukas mål Bli kjent med de politiske partiene i Norge og hva de representerer  
Samfunn   Jobb videre med   

presentasjonen 
hjemme - det er    
viktig å  
tilrettelegge for  
samarbeid med din   
partner 

 

Ukas mål Hva er jødedommen? Å vite svaret på det er målet for uka! 
KRLE   Les s. 47-53 - Merk     

deg NB-ord og   
overskrifter.  

 

Ukas mål ● finne ut hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og hvordan 
dette kan komme til uttrykk gjennom ulike former for andre kulturers 
folkemusikk 

● lære om musikk i andre land: danser, sanger og instrumenter m.m 
 
Musikk 

    

Ukas mål ● kunne inndelingen av menneskekroppen og tegne egen hånd 
● Sløyd: Lage en funksjonell bruksgjenstand og vurdere kvaliteten på eget 

arbeid. 

● Tekstil: Lære en håndarbeidsteknikk og vurdere kvaliteten på eget arbeid. 

Kunst og 
håndverk 

    

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 



Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi tar en liten repetisjon fra sist uke. Så fortsetter vi i boken.  

● Kunne noen spørreord 
● Kunne noen hobbyer på tysk 
● Øve på uttale 

Lekse blir å øve på glosene til tekst 1B s. 21. 

Tysk     

Ukas mål Bli tryggere på de fire regningsartene. 

Bli kjent med Kikora 

Matte fordypning    NB!Lekse til  
mandag uke 37: 
Jobb 20 minutt på    
Kikora.Bruk linken  
her: 
https://feide-casto
r.kikora.no/feidelo
gin.ap?groupid=97
45787&linkid=BAm
teS9blAqXZzPoRRc
QsuZMFEY%3D 
eller linken du   
finner i Matte   
fordypning i  
Classroom. 

Ukas mål Kunne telle til 10 på fransk. 
Kunne si hva du heter, hvor du bor og hvilke språk du snakker. 
Kunne bruke franskboken på en god måte for å hjelpe deg å lære fransk. 

Fransk Møt forberedt til timen! 
Til i dag har dere gloser og tall i lekse. Se classroom! 
Denne uken jobber vi med oppgaver til det vi jobbet med sist uke og side 12 og 13. 
Lykke til og ha en fin uke! 

Ukas mål Kunne lage skisser og arbeidstegning og bli bevisst på gjenbruk 
Design og 
redesign 

    

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

Ukas mål  
Fysisk aktivitet Svar kort på oppgaven jeg har lagt ut på classroom innen fredag: Dine tanker rundt               

faget “Fysisk aktivitet og helse”  
 
Husk gymtøy mandag. 
Legg deg til i faget i classroom. Kurskoden er 1ezg3d. 

Ukas mål Lære å programmere i programmet Scratch 
Programmering     
Ukas mål Husk gymtøy! Husk Innesko! Husk at vi skal møtes ved de to steinene.  
Gym     
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