
 

 

                 

 

LEKSEPLAN 8. TRINN UKE  

Mandag 28.11 – fredag 2.12  - 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

48  IFA 
fremføringer 

8c innlevering 
av podcast 

Innlevering 
matematikk 
8B & 8A 

 8a og  8b 
innlevering 
av podcast 

Innlevering 
matematikk 
8C 

49  IFA 
fremføringer  

 8a og 8b: 
Prøve/fag-
samtale 
nat.fag 

8C: 
Prøve/fag-
samtale 
nat.fag 

50 FOKUSUKE 

51  Siste skoledag før 
jul 

   

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 

 
 

Mål: Kunne sjangeren podcast 

Levere inn podcast. Husk at du må lese oppgaven nøye å se på hvilke kriterier du blir målt 
ut ifra. 
8c – innlevering på onsdag 
8a og 8b – innlevering på fredag 

Matematikk 

 

 
 

Mål: Jeg kan samarbeide og bidra med mine styrker i gruppearbeidet. Jeg kan regne 
med de fire regneartene, brøk og potenser. 

På skolen: 
Vi ferdigstiller og leverer inn presentasjonen av arbeidet med Terminprøven for 8. trinn. 

FROLAND SKOLE                                                                               

UNGDOMSTRINNET 

4820 FROLAND 

      

 

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.funt.no/images/matematikk.gif&imgrefurl=http://www.funt.no/pdf/matematikk.htm&usg=__qOlzS2MjkyHd8shlFWcTVZ7hbKw=&h=908&w=1200&sz=53&hl=no&start=1&um=1&tbnid=Lt0WLS2gM8UnlM:&tbnh=114&tbnw=150&prev=/images?q=matematikk&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


Engelsk 
 

 

Mål: Kunne skrive gode utfyllende setninger som gir mening. 

Lekse: Read the text “The Pedlar of Swaffham” on p. 139 – 142. Write this 8 glossaries 
into sentences, all in all 8 sentences. Trade, cottage, ribbons, blanket, shivering, 
ridiculous, fetch, soil. Deliver your homework on It’s Learning 😊  

Naturfag 

 

 

Mål: 
 

Samfunnsfag  

 

 
 

Mål: Kunne forklare hvorfor den industrielle revolusjon startet.                                                 

Lekse: Ingen lekse. 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.  

KRLE  
 

Mål: Kunne forklare hva som er forskjellen på sunni og sjia-islam.  

Lekse: Ingen lekse denne uka 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan bøye svake verb og si hvor mye klokka er. 

Lekse: Gjør side 44 og 45 i utdelt arbeidshefte (deles ut tirsdag). 

På skolen: Vi repeterer personlige pronomen og bøyning av svake verb. I tillegg lærer 

vi oss klokka og noen nye fritidsaktiviteter. 

Engelsk 
fordypning 

 

Mål:  

Lekse:  
 
 
 

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke artikler på spansk, kunne skrive substantiv i flertall, kunne fortelle 
om familie og interesser 
 

Lekse: Les høyt og oversett teksten “Tengo dos hermanos - Soy Isabel de 
España” s. 38 i unibok Gente 8 (bm) (unibok.no) 
 
Lær deg glosene fra og med “cumpleaños” til og med “estar 
divorciado”, s. 39 i unibok.  
 
Skriv 5 setninger med 5 av glosene.  
 

Husk også å jobbe 5 minutter på duolingo hver dag 😊  
 

Mål:  

https://les.unibok.no/#aschehoug/9788203405563/4660/38
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://daria.no/skole/doc/html/8469.doc-filer/image004.jpg&imgrefurl=http://www.daria.no/skole/?tekst=8469&usg=__B55O6YZ7mJC9m2oIq9NU3MCOOBs=&h=389&w=372&sz=15&hl=no&start=16&um=1&tbnid=_fE0vTpKDIf-gM:&tbnh=123&tbnw=118&prev=/images?q=reagensr%C3%B8r&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://epi.gavle.se/upload2/_Utbildning&Arbete/AME/Feriearbete/Internationellt/tyskland.gif&imgrefurl=http://www.catchgamer.no/?module=forum&f=findpost&t=r&id=1391647&usg=__mglHqIpHEvEYcuxUpP1c_H2FDJY=&h=297&w=375&sz=9&hl=no&start=8&um=1&tbnid=srBxN_j86_7RhM:&tbnh=97&tbnw=122&prev=/images?q=tyskland&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2
http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.krappe.no/graphics/groups/65_m.jpg&imgrefurl=http://www.krappe.no/group.asp?group=65&usg=__qRfuhN68BiGy6oPl_82W-e_KvUk=&h=300&w=300&sz=6&hl=no&start=12&um=1&tbnid=M-KANvl5SCwDgM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=lys&hl=no&rlz=1T4SUNA_enNO252NO2


KRØ Lekse: Mandag:  
8A: Turn 
8B: Friluftsliv – vi er ute uansett vær. 
8C: Orientering – ute uansett vær.  
Onsdag:  
8B: Svømming 
8A og 8C: Ballspill  

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: 
 

Lekse: Finale i Badminton. 

Innsats for 
andre 

Lekse: Gjøre ferdig presentasjonen og forberede seg til fremføring. 

Viktig: Vi fortsetter med fremføringer i IFA! Denne uka prøver vi å få igjennom 

gruppe 1 og 2 i og med at gruppe 3 er utplassert.  

Dere kan spille inn video av dere selv som presenterer, og sende inn på it’s 

hvis dere ikke vil fremføre på skolen. 

Musikk  

Mål: 
 

Lekse:  

Design og 
redesign 

Husk:  

 

 


