
Ukeplan 8C  

Uke  

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag Norsk/SNO 

Lesestrategier  
Svømming Norsk/SNO 

Lese hyllebok 
og skrive 
leselogg 
 

2 
Valgfag Engelsk Engelsk KRLE 

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO 
Besøke 
biblioteket og 
velge seg en 
hyllebok  

Naturfag 
Nytt kap 
målinger 
 

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 - Kjenne til og ta i bruk ulike lesestrategier både før du leser, mens du leser og                
etter lesing for å få større utbytte av det du har lest  

- Opprette og skrive en logg for å vise egne tanker, tolkninger og refleksjoner rundt              
innholdet i boken du leser  

Norsk Ta med lånekort   
eller ark  
m/underskrift 
(som du har fått av     
Susanne) slik at du    
kan låne deg en    
bok på biblioteket   
:)  

  Ta med deg en    
bok du kan lese i :)      
Det er viktig at du     
velger en bok du    
virkelig har lyst til å     
lese, da blir det    
sååååå mye  
kjekkere :)  

Ukas mål Vi er ferdig med nasjonale prøver for denne gang og fortsetter i boken 
med “tall på begge sider av null”.  

Matematikk    Leksearket som 
ligger på 
classroom. 

Ukas mål  
Engelsk  Start writing your   

book review. By   
Tuesday you  
should have your   
brief summary  
ready.  

  

Ukas mål Vite hvilke målenheter vi har for tid.  
Kunne si noe om hvordan mennesker målte tiden før vi fikk klokker.  
Kunne gjøre beregninger mellom timer, minutter og sekunder.  

Naturfag  Gjør ferdig  
rapporten “Vi  
koker vann i   
begerglass”. Denne  
skal leveres på   
classroom.  
 
Les om tid s. 33-     
34. Skriv ned to    
ting du ikke visste    
fra før, og lever    
dette inn på   
classroom.  
 
 

  

Ukas mål 

 

Kunne presentere musikk-kulturen fra et land du har jobbet med i det siste 
Har du et instrument eller en kostyme som passer til, så er det flott. 
Husk at du bør synge , danse eller spille litt. 

Musikk     

Ukas mål Se oppgaven/målark i classroom 



KRLE 

 

 
Ukelekse: 
 
Jobb med boka de om jødedommen i bookcreator. Oppgaven med hva du bør ha med               
finner du på classroom 

Ukas mål  
Kroppsøving     

Ukas mål 

 

* diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker 

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

med portrett og skulptur 

samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike 

kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som 

utgangspunkt for eget arbeid 

Sløyd: Jobbe videre med produktet i MDF  
● Tekstil: Kunne beherske en strikke eller hekleteknikk 

Kunst og håndverk     

Ukas mål  

Samfunnsfag   Presentasjonene 
deres må være 
klar. Fremføringer 
begynner i 
samfunnsfagstimen 
på torsdag.  

 

Ukas mål Kunne samarbeide med andre. 

Holde orden på arbeidsplassen. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi jobber med teksten “Wie reise ich nach Deutschland?” og gjør 
oppgaver til den. 

- kunne noen tyske byer og vite hvor de ligger 
Tysk Ukelekse: øv på glosene fra denne uken (38), uke 37 og uke 36  

! Det blir en liten glosetest mandag, 23.09. - husk å ha med den lille 
grønne skriveboken! 

Ukas mål - Bli kjent med oppgaver fra nasjonale prøver 
- Lære hvordan vi finner faktorene til ulike tall 

Matte fordypning     

Ukas mål Kunne presentere seg selv på fransk. 
Kunne glosene til kapittel 1 
Kunne telle til 10 

Fransk Denne uken skal vi jobbe med grammatikk fra side 190 i tekstboken. Substantiv. 
Vi repeterer det vi jobbet med sist uke om å kunne presentere seg og tallene. 
Vi skal også jobbe litt mer med alfabetet og glosene. 
Lekse til neste uke blir å øve slik at en kan det vi har jobbet med til nå i fransken. 

Ukas mål Ny oppgave: Nyttig på nytt 

• Designe en eller flere bruksgjenstander eller 
kunstprodukter  

• Bruke arbeidstegning og 



 

materialskisser  

• Beskrive ulike 
løsningsalternativer  

• Bruke egnede teknikker, materialer og verktøy i produksjonen av en 
bruksgjenstand  

• Være bevisst på verdien av redesign i et miljø- og 
samfunnsperspektiv  

Design og redesign     

Ukas mål Lære om da Vincis katapultmodeller og eksperimentere selv med egen.  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne teste egen kondisjon. 
Fysisk aktivitet Husk gymtøy! 

Vi gjennomfører beep-testen. 
Neste mandag, 23.09, skal vi starte med en gruppeoppgave om kosthold og helse. Vi              
blir i gymsalen - ta  med chromebook! 

Ukas mål 

 

Kunne programmere i  Scratch 

Programmering     
Ukas mål Ha med gymtøy og husk innesko! 
Gym    God helg! :)  

 

 


