
Ukeplan 8C  

Uke 45 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

Valgfag Naturfag 
Oppstart kap 3. 
Jorda - den 
levende planet 

Norsk/SNO 
Pappteater 

Svømming Norsk/SNO 
Pappteater 

2 

Valgfag Engelsk 
Skriveøkt 

Engelsk 
Skriveøkt 

KRLE 
Jobbe med 
websiden om 
Islam 

Norsk/SNO 
Fremvisning av 
pappteater 

3 
Språk/tilvalg Norsk/SNO 

Forfatterbesøk  
Naturfag Samfunnsfag 

Tverrfaglig 
prosjekt 

Matte 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte Kroppsøving 

5 

Samfunnsfag 
Begynner på 
tverrfaglig 
prosjekt og 
bytte plasser! 

    

 

 



 

 

 

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 Gjøre et skriftlig eventyr om til et kort teaterstykke 
Norsk Søk opp og finn    

informasjon om  
Hasse Hope som   
kommer på  
forfatterbesøk 
tirsdag. Skriv ned   
minst tre spørsmål   
som du kunne   
tenkt deg å stille    
han.  

  Vær klar til å filme     
og vise frem   
pappteateret deres  
i 2. time fredag. 

Ukas mål Vi fortsetter med statistikk og jobber med relativ frekvens. 

Matematikk    Lekse: se lekseark 

på classroom 

Ukas mål Kunne vite forskjell på slow og fast action i en historie 

Engelsk Fyll ut  
underveisvurdering
sskjemaet som blir   
utdelt på mandag i    
engelsktimen. 

   

Ukas mål Fortelle om hvordan jorden ble til.  
Forklare hvordan jordoverflaten beveger seg.  

Naturfag Følg linken og se    
filmen om jordas   
skapelse og  
oppbygging. Skriv  
et kort  
sammendrag om  
hva filmen handlet   
om. Bruk ordene   
kjerne, mantel,  
skorpe, 
platetetonikk i  
sammendraget.  
 
Lever teksten på   
classroom.  
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=X
LXrYHdORNc&list=
PLExpSZ1DAQgHB7
5lQX10aeNfLzz1u5
wHs&index=2&t=0
s 

   

Ukas mål Synnøve sine: Vi øver på å synge riktige toner og å intonere godt. (“Synge                           
rent.”)og å lære en tekst utenat. 

Musikk     

Ukas mål Se mål på tverrfaglig oppgave i classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XLXrYHdORNc&list=PLExpSZ1DAQgHB75lQX10aeNfLzz1u5wHs&index=2&t=0s


Samfunnsfag   Fortsett å lese   
kapittelet om ytre   
krefter fra s.28 -33    
(dersom du ikke ble    
ferdig i timen i    
forrige uke) og les    
også om store   
katastrofer i  
Kosmos s. 34 - 38  

 

Ukas mål Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 
Kroppsøving    Basketball 
Ukas mål Husk å ha med eget utstyr. Badebukse/badedrakt og badehette. Svømmebriller for de 

som trenger det.  

Svømming   Crawl-svømming  

Ukas mål Tekstil: Vi jobber med en håndarbeidsteknikk. Husk chromebook. Innlevering uke 46 

Sløyd: Male og MDF-oppgaven på en kreativ måte.  

Passe på at du blir ferdig til innleveringen i uke 46. 

Gjøre ferdig monogrammet.  

Husk vasking av pensler og maleunderlag. Innlevering uke 46 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Støpe lysestaker i betong 

Arbeidslivsfag     

Ukas mål Vi jobber med tekst 2B og gjør oppgaver til den. 

● kunne forskjellen på de bestemte og ubestemte artiklene 

● kunne vite når et ord skal skrive med stor eller liten forbokstav 

Tysk Lekse: oppg. 9 s. 32 + øve på gloser (gloseprøve i uke 46: 10 gloser fra uke 42+43 og 5 

gloser fra uke 45) 

Ukas mål - Kunne registrere og samle inn data i en frekvenstabell i regneark 
- Kunne lage diagram i regneark 

Matte fordypning Bestemte sitteplasser er klare. 

Ukas mål Kunne bruken av substantiv flertall, Presens av regelrette verb på -er. Presens av avoir 
Fransk Vi jobber med oppgavene på side 28 og 29. Bruk grammatikken på side 191/196/199 

Ukas mål  
Design og redesign     

Ukas mål Bli helt ferdig med-, og få testet katapulten.  
Teknologi i praksis     

Ukas mål Kunne gjennomføre og lede en FAOH-økt. 
Fysisk aktivitet Elevstyrte timer. Gruppen som skal lede timen må huske å ta med øktplanen. 

 
Gr. 4: Ali, Hassen, Adrian 
Gr. 5: Maiken, Mari, Ingrid 

Ukas mål Vi jobber videre med programmering av BitBot i microbit  
Programmering     

 

 


