
Ukeplan 8C  

Uke 49 (U3) 

Fag/tema: 

Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
Valgfag Naturfag 

Jordas perioder 
Norsk/SNO Svømming 

Husk 
svømmetøy! 

Norsk/SNO 

2 

Valgfag Engelsk 
Vi har fokus på 
muntlige 
aktiviteter 
denne uken  

 
 

Norsk 
halvdagsprøve  

 

KRLE 
Vi begynner 
med et nytt 
tema: Bibelen 

Norsk/SNO 

3 

Språk/tilvalg Norsk/SNO Samfunnsfag 
Tema: Vann og 
klima 
 

Matte 

4 
Kunst og 
håndverk 

Musikk  Matte Kroppsøving 
Husk gymtøy! 

5 

Samfunnsfag 
Tema: Luftlaget 
og været - 
og vi bytter 
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 Vi fortsetter med sentralmål og spredningsmål. 

● kunne regne ut sentralmål 

● kunne regne ut spredningsmål 

Lekse: se lekseark i classroom 

Matematikk     

Ukas mål forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner 
Engelsk     

Ukas mål Kunne forklare hvordan livets utvikling på jorda deles inn i perioder 
Naturfag Lag en oversikt   

med noen av de    
viktigste periodene  
på jorda. Skriv   
minst tre setninger   
som beskriver de   
viktigste tingene i   
hver periode.  
Periodene du skal   
ha med er urtiden,    
kambrium, karbon,  
kritt, tertiær og   
kvartiær. 
 
Lever oppgaven i   
samme dokument  
som du leverte   
leksen forrige uke.   
Gå inn på   
dokumentet, trekk  
tilbake, skriv inn ny    
lekse og lever på    
ny.  

   

Ukas mål Forstå hvordan rørslene i luftmassene, kretsløpet til vannet og vær og klima fungerer             
og henger sammen 

Samfunn   Les kapittel 11: 
s.70-75. Skriv ned 3 
ting som 
overrasker deg.  

 

Ukas mål Hva er bibelen?  Dette skal vi jobbe med denne uken 
KRLE   Har du et 

sitat/historie fra en 
hellig bok 
(bibelen/koranen/a
ndre) som betyr 
mye for deg? Ta 
dette med til 
timen. Ta gjerne 
med deg din hellige 
bok til timen.  

 

Ukas mål Husk gymtøy. Husk innesko. Ha med vannflaske til timen. 

Kroppsøving     



Ukas mål Tekstil: Vi fortsetter med strikking og hekling. Husk chromebook. 
Sløyd: Jobbe videre med planlegging av oppgaven i MDF. 

Kunst og håndverk     

Ukas mål Levere oppgaver. 
Arbeidslivsfag     

Ukas mål OBS! På mandag er det prøve! 

Tysk     

Ukas mål Ha mest mulig kontroll på det som står på målarket til underveisvurderingen mandag 

Matte fordypning     

Ukas mål Synnøve sine: Musikk rundt i verden 
Musikk     

Ukas mål Jobbe med hydraulikk oppgaven 
Teknologi i praksis     

Ukas mål Beherske grunnleggende fotballferdigheter. 
Kunne skyte på mål. 

Fysisk aktivitet Husk gymtøy og sko! 

Ukas mål Lære å styre og programmere Sphero - en app-styrt, programmerbar robotball  
Programmering     

 

 


