
 FROLAND SKOLEKOMMUNE 

UNGDOMSSKOLE 

4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Hvordan kan du 

påvirke andre på en 

positiv måte? 

 

                                     LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 7 

                  Mandag 15. - fredag 19. februar 2021 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

 
Tur til Gautefall torsdag.  

 

Vi ønsker dere en riktig god vinterferie!  

 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens hjemmeside.  

  

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

7   8C: Engelsk: 

Framføring av 

skuespill 

 

Prøve i 

samfunnsfag 8. 

trinn. 

Skidag til  

Gautefall 

Fremføring 

skuespill 8A 

og 8B 

8 Ferie Ferie Ferie Ferie Ferie 

9    Fremmedspråk  

10   Matte   

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 
8C: Lesetime 
hver torsdag. 

Husk boka di! 

Mål:  

- kunne vise hvordan digitale medier brukes for å informere, påvirke 

og underholde  

- redigere og rette opp feil etter tilbakemelding 

 

Lekser: Du har blitt med i et utvalg, der dere skal uttale dere på vegne av 

ungdommer i landet. Lovene rundt bruk av sosiale medier skal endres. Du skal 

komme med dine innspill.  
Hvilke regler mener du bør endres?  

Hvor tidlig skal barn/unge få bruke sosiale medier?  

Hva skal konsekvensene være dersom barn eller foreldre bryter aldersgrensen? 

Hva mener du om:  

- retningslinjer for hvordan apper skal brukes?  

- spesialtilpassing av apper for barn og unge?  

- deling av bilder?  

 

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no


Dette jobber vi med på skolen:  

Rette eventyret du har skrevet. Eventyret du skrev redigeres i dine dokumenter 

og lagres på nytt, Eventyr etter tilbakemelding, slik at du retter opp i tegnsetting, 

uklare setninger og skrivefeil. Du legger til rettingene, se under, nederst i 

dokumentet.  

Stavefeil; skriv ordet tre ganger. Tegnsetting; skriv setninga med riktig tegn. 

Da/når; rett setninga. Alt leveres i heftet ditt.  

 

Vi jobber videre med Delta på nett, kap. 13 i Fabel.  

Matematikk 

 

Mål: Skal kunne løse en likning med flere brøker, og kontrollere løsningen 

på en likning.  

Nivå 1 Oppgave 3.167, 3.169, 3.172 og 3.173 prikk 1.  

Oppgavene finner du på it’s learning under ressurser og inn i 

oppgavebok, og filen heter “lekse uke 7”.  

Nivå 2 Oppgave 3.167, 3.169, 3.172 og 3.173 prikk 2.  

Oppgavene finner du på it’s learning under ressurser og inn i 

oppgavebok, og filen heter “lekse uke 7”. 

Nivå 3 Oppgave 3.167, 3.169, 3.172 og 3.173 prikk 3.  

Oppgavene finner du på it’s learning under ressurser og inn i 

oppgavebok, og filen heter “lekse uke 7”. 

Dette jobber vi med på skolen:  

Vi jobber med å kunne løse en likning med flere brøker og kontrollere 

løsningen på en likning.  

 

Engelsk 

 

 

Mål: Framføring av det klassiske skuespillet 

Alle - Les godt på oppgaven slik at du får med alt den krever 
- Øv godt på replikkene til rollen din slik at de sitter og husk 

kostymer og rekvisitter 
Dette jobber vi med på skolen: Siste finpuss på skuespillet 

Naturfag 

 

Mål: Skal kunne litt om kjemiske stoffer og kjemisk reaksjon.  

A Les side 144 – 147 og svar på spørsmålene 1-3 på side 148.  

B Les side 144 – 147 og svar på spørsmålet 4 på side 148.  

 

Dette jobber vi med på skolen: Vi jobber med kjemiske stoffer og 

forbindelsene. Vi jobber også med reaksjonslikninger og gjør er 

eksperiment.  

 

Samfunnsfag  

 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         

Jobb med den franske revolusjone og Napoleon. 
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                    

Alle Det blir prøve om tema vi har jobbet med frem til nå: Den franske 

revolusjon og Napoleon. Jobb med å forberede dere til prøven. 

Les på begrepsarket utdelt på skolen/på Its Learning.  

Dere vil få timer til repetisjon og gjennomgang på skolen.  
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Sidetall: 144-163 + 4 fakta om Napoleon (166-171).  

Dette jobber vi med på skolen: Vi avslutter arbeidet med Den franske 

revolusjonen og Napoleon 
 

 

KRLE  

 

 

Mål: Oppsummering og utdeling av prøven, ingen nye mål denne uken, se 

under.  

Lekser: ingen lekser denne uken, se under.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Pga. Gautefalltur blir det begrenset med KRLE i denne uka – det blir repetisjon 

og utdeling av prøve.  

8C bytter litt om på timene pga samfunnsfagprøve. Samfunnsfag på tirsdag og 

utdeling av KRLE-prøven i samfunnsfag på onsdag.  

 

Tysk 

 

Mål: Kunne noen verb på tysk med vokalveksel i presens entall. 

Lekse: Skriv 3-5 faktasetninger fra teksten C. Hier bin ich zu Hause side 90 og 

oversett dem til norsk. Velg deg ut et verb og bøy det i presens, entall og flertall. 

(Har du glemt hvordan du bøyer et verb: Se side 227-233.) 

Leksa leveres på It’s learning. 
Dette jobber vi med på skolen: 

Lære tyske navn på dyr og skrive en E-Mail. Side 89 og 93. 

Engelsk 

fordypning 

 

Mål: Fasinerende folk 

Vi ser ferdig “Blind Side” mandag uke 7 og mandag i uke 9 – resten av tiden blir 

brukt til å forberede til prøve i uke 9. Tema: Prinsesse Diana, Gandhi, Groening 

og Oher (fra filmen).  

Dette jobber vi med på skolen: 

The Blind Side.  

 

Spansk 

 

Mål: Kunne bestille mat på kafé 

Lekse denne uka: Gjør oppgavene dere finner på It´s learning. Leveres 

senest torsdag kl 2000. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med matretter, å kunne bestille mat og be om regningen. 

Repetisjon av tall  
KRØ Mål: Kunne trene på og utvikle ferdigheter i ulike bevegelsesaktiviteter. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Mandag:                                                                         Torsdag:  

8A: Fotball + grunntrening                                         Skidag på Gautefall for alle 

8B: Gå tur 

8C: Fotball + grunntrening 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Være i bevegelse. Øve på å organisere aktiviteter for andre. 

 

Grupper som skal gjennomføre opplegget sitt: 

Gruppe 3 (Emil, Amalie, Victoria B. og William) 

Gruppe 4 (Vemund, Oline, Elias og Marte) 
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