
Ukeplan 8C  

Uke 42 (U4) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag Naturfag 
Masse og volum 

Norsk/SNO 
Lese og samtale 
om artikkelen 
“Stovnersamen”  

Svømming 
Husk 
svømmetøy! 

Uteskole 

2 
Kroppsøving 
Husk gymtøy! 

Engelsk Matte 
! 

KRLE Uteskole 

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO 
Lese og samtale 
om novellen 
“Caps”  

Naturfag 
Masse og volum  

Samfunnsfag Uteskole 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte 
Husk å levere 
lekseboka! 

Uteskole 

5 
Kunst og 
håndverk 

    

 

 



 

 

 

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 samtale om ulike typer tekster med samme tema  
Norsk Forbered deg til   

timen i morgen og    
svar på disse   
spørsmålene:  
- Kjenner du  

noen som går   
med caps?  

- Hvorfor tror  
du folk går   
med caps?  

Skriv i norsk   
kladdeboken din.  

Forbered deg til   
timen i morgen og    
gjør disse to   
oppgavene: : 
1. Hva vet du om     
samer? Lag et   
tankekart i  
kladdeboken din.  
2. Gå inn på google     
map, søk på   
STOVNER. Hvor  
ligger dette? Kan   
du finne ut noe    
mer om denne   
plassen? Svar i   
kladdeboken din.  

  

Ukas mål Vi fortsetter der vi slapp før prøven og jobber videre med potenser. 

Matematikk   se lekseark på 

classroom 

 

Ukas mål ● Synnøve sine: Min musikk - oppgaven ligger på class-room 
● velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 
● bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med 

selvvalgt musikk 
Musikk     

Ukas mål Vite hva masse og volum er. 
Naturfag  Les om masse og    

volum s. 38 - 41     
(frem til  
massetetthet) 
Skriv minst 5   
faktasetninger om  
det du har lest.    
Lever leksen inn på    
classroom.  

  

Ukas mål Finish your book review of Matilda.  
Engelsk Your book review   

of Matilda is due    
today. 

   

Ukas mål Lære om elevdemokrati 
Kunne gi noen kjennetegn på hva det vil si å være en god venn 

Samfunnsfag   Hva vil det si å     
være en god venn?    
Hvordan kan du   
inkludere noen  
som ofte er alene?    
Skriv noen  
setninger om dette   
inn i dokumentet   
du opprettet da du    
laget en fortelling   
om mobbing. 

 



Ukas mål  
Kroppsøving     

Ukas mål Tekstil: Vi strikker eller hekler videre, innlevering i uke 46. Husk å ta med chromebook 
Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte. Passe på at du blir ferdig til innleveringen               
i uke 46 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Vi lærer om faget betongfagarbeider og hvor viktig verneutstyr er i et arbeid. 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Møt forberedt til timen og ha med deg det du trenger.  

Vi starter opp med kapittel 2 “Meine Familie”. 

● kunne gloser som har med familie å gjøre 

● kunne bøye verbet “zu sein” 

Tysk Ukeslekse: Vi begynner å rette prøven på skolen og du skal gjøre deg ferdig med det                
hjemme. Etterpå jobber du på s. 28, oppg. 2a. Du skal skrive hele dialogen i               
skriveboken din.  

Ukas mål Lære å regne med potenser 
Matte fordypning     

Ukas mål Kunne telle til 15 skriftlig og muntlig 
Fransk Vi går gjennom prøven dere hadde før ferien. Vi øver på tall. 

Lekse: Øve hjemme på å kunne telle til femten både skriftlig og muntlig 

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Lage og eksperimentere egen katapult 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne lede en kroppsøvingstime. 
Fysisk aktivitet Elevstyrte timer. Gruppen som skal lede timen må huske å ta med øktplanen. 

 
Gr. 1: Medhi, Niclas, Mathias 

Ukas mål Bli trygg på programmering av microbit 
Vi forbereder oss til vurderingene neste uke. 

Programmering     
Ukas mål Husk gymtøy. Husk 

innesko. Ha med 

vannflaske til 

timen. 

   
Gym    

Ukas mål   Husk å ha med eget     
utstyr. 
Badebukse/badedr
akt og badehette.   
Svømmebriller for  
de som trenger   
det.  

 
Svømming    

Ukas mål Lære seg førstehjelp og bruk av primus 

Uteskole Vi deler gruppa i 2. En gruppe har førstehjelpskurs i HLR, stoppe blødninger og 
spjelking. Andre gruppa har smart-leker. Så bytter vi. Til slutt skal alle gå på tur 
der vi steker pannekaker. 

 

 


