
Ukeplan 8C  

Uke 40 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag 

Lengde 
Norsk/SNO 
Eventyr som 
sjanger  

Svømming 
Husk 
svømmetøyet 

Norsk/SNO 
Eventyr som 
sjanger  

2 
Valgfag Engelsk Engelsk KRLE Norsk/SNO 

Lesetime + 
leselogg  

3 
Språk/tilvalg 
Fransk og tysk 
prøve 

Norsk/SNO 
Fortellende 
tekster  

Naturfag 
Fart 

Samfunnsfag Matte 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte Kroppsøving 
Husk gymtøyet 

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 Lese og analysere eventyr  
Kunne si noe om hva som er typiske sjangertrekk for eventyr 
Skrive egne eventyr ut fra modelltekst  

Norsk Ta med hylleboka   
di til norsktimen!  

Les 20 min i    
hylleboka di.  

Les 20 min i    
hylleboka di.  

Ta med hylleboka   
di til norsktimen!  

Ukas mål Denne uken er det prøve. Vi deler klassen i to. Halvparten har prøve på torsdag og 

halvparten på fredag. Den halvdelen som ikke har prøve har annet opplegg. 

Matematikk Ukelekse: øve til prøve 

Ukas mål Kunne begrunne hvorfor du liker akkurat den musikken du liker  

Kunne bruke et språk(fagbegreper) som er tilpasset temaet 

Musikk     

Ukas mål Kunne vite hvordan  fart måles og hvordan vi kan regne med fart. 
Naturfag  Les om fart s. 36 til      

38, frem til masse.  
Skriv minst tre   
faktasetninger om  
hva du tror er    
viktigst.  
Hva blir farten til    
Karsten som løper   
60 meteren på 8    
sekunder? 
 
Lever leksen inn på    
classrom før timen.  

  

Ukas mål Kunne differensiere mellom rollene mennesker har på skolen, hjemme og blant 

venner 

Samfunn   Skumles kapittelet  
om familie som   
starter på s. 212 i     
Kosmos. (Hvis du   
lurer på hva   
skumlese betyr -   
spør Patricia).  
Hva er en familie?    
Hva betyr familie   
for deg? Skriv ned    
3-4 setninger om   
dette i et   
dokument på disk.   
Kall dokumentet  
“Familien -  
samfunnets kjerne” 

 

Ukas mål Vite hva jødedommen er og historien til jødedommen 
KRLE   Boken om  

jødedommen skal  
leveres inn i slutten    
av KRLE timen på    
torsdag. Dersom du   

 



føler du må   
forberede litt mer   
til dette, bør det    
gjøres hjemme før   
torsdag.  

Ukas mål Kunne uttrykke egne meninger og tanker rundt det dere leser og ser 

Engelsk  Write down two   
reasons why you   
think Roald Dahl   
wrote the book   
Matilda. Bring your   
notes with you to    
your English class   
on Wednesday. 

  

Ukas mål Sløyd:  

Male MDF-oppgaven.  

Gjøre ferdig monogrammet.  

Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering uke 46 

 

Tekstil: Vi strikker eller hekler, innlevering uke 46 

Husk å ta med chromebook 

 

 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Spille egenproduserte spill. Innlevering av spillet og logg på classroom. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Husk at vi skal ha prøve på mandag! Vær forberedt til den. Ingen lekse denne uken:) 
Tysk     

Ukas mål - Bli trygg på faktorisering  
- Regne med negative tall 

Matte fordypning     

Ukas mål Kunne det vi har jobbet med i fransken fram til nå! 
Fransk Prøve i fransk! 

Husk at prøven er den samme som du jobbet med i timen sist uke, og derfor skal du                  
øve godt på denne slik at du er godt forberedt. 
Det blir ingen hjelpemidler på prøven fordi du har fått den i forkant. 
Husk å ha med spisset blyant og visk. 
Lykke til/ Bonne chance!! 

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne programmere MicroBit med MakeCode-editoren fra Microsoft. 
Programmering     
Ukas mål Husk gymtøy! Husk innesko! Husk å ha vannflaske med til timen! 
Gym    Gym på fredag:) 

Ukas mål Lage noe nytt av noe som er brukt 
Design og redesign Oppgaven vi skal jobbe med uke 40-45: 

https://docs.google.com/document/d/1WmhRx6isUvUmeH7gSEVLgiLz
HdjHzUa7F_Q5ZhkVqbk/edit?usp=sharing 
TA MED NOE BRUKT PÅ MANDAG! (Du finner ideer til hva du kan ta med i selve 
oppgaveteksten.) 

 

https://docs.google.com/document/d/1WmhRx6isUvUmeH7gSEVLgiLzHdjHzUa7F_Q5ZhkVqbk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WmhRx6isUvUmeH7gSEVLgiLzHdjHzUa7F_Q5ZhkVqbk/edit?usp=sharing


 

 

 

 

Prøve og aktivitetskalender Oktober 8C 

 

40 30. 
Fransk og tysk 
prøve skriftlig 
 
Presentasjoner 
Samfunn 

1. 
Vurdering matte 
8ABCD (½ klasse) 

2. 3. 
Vurdering matte 
8ABCD (½ klasse) 
 
Krle - Innlevering 
av bok om 
Jødedommen for 
hele trinnet 

4. 
Krle - Innlevering av 
bok om 
Jødedommen for 
hele trinnet 

41                                                                 Høstferie :) :) :) 

42 14. 15.  
Engelsk - 
Bokrapport. 8C 

16. 
Bokpresentasjon 
norsk 8D 

17. 18. 
Bokpresentasjon 
norsk 8D 

43 21. 
Vurdering 
fordypning i 
matte. 
 
Vurdering 
programmering 

22. 
Engelsk fagsamtale, 
Matilda. 8c 

23. 
Aslaug 
ungdomssteam 
8c: 1. time 

24. 25. 

44 28. 29. 
Samspillvurdering 
8C og 8D 

30. 31. 
 

1. 
8c - Innlevering 
norsk moderne 
eventyr  

 


