
 

 

                 

 

                 LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 49 

Mandag 5.12 – fredag 9.12 - 2022 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

49  Fremføring/lydfil 
Eng. Ford 

IFA-fremføringer 

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

8c: 
Prøve/fag-
samtale 
nat.fag 

50 Fokusuke 

51  Siste skoledag    

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 

 
 

Mål: Lese og forstå ukjent tekst. 

Lekse: Les “Den lille piken med svovelstikkene” på side 279 i Fabel 8/Unibok. Du velger 
selv om du vil lese eller lytte til teksten. Gjør opp.gave 13a, 13b, 13c og 13d. Lever 
svarene dine i mappe på It’s Learning. 

Matematikk 

 

 
 

Mål: Jeg er godt forberedt til å vise min kompetanse innen tallforståelse, regning, brøk 
og potenser. Jeg kan arbeide godt både i gruppe og selvstendig. 

På skolen: 
Vi gjennomfører utestående vurderinger etter avtale med elevene. 
Tar opp igjen temaet brøk og jobber videre med dette på Campus Inkrement. 

Engelsk 
 

 

Mål: Kunne lese og forstå ukjent tekst 

Lekse: Read the text “An Epic Journey” on p. 171-172 in Stages 8. Find 10 nouns in the 
text and write them down. Bøy alle substantivene! 
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Naturfag 

 

 

Mål: 
 

Samfunnsfag  

 

 
 

Mål:                                                     

Lekse:  
8B: Ingen lekse denne uka. Vi gjør oss ferdig med kap. 8 - “Streik og samarbeid”. 

NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.  

KRLE  
 

Mål: Kunne skille mellom ulike typer kilder som gir informasjon om religioner. 

Viktig: Vi forskyver KRLE-vurderingen om islam til etter jul. 

Tysk 

 

Mål: Jeg kan spørre om og si hva klokka er. Jeg kan bøye svake verb i presens. Jeg 
kjenner til noen tyske førjuls- og juletradisjoner. 

Lekse: Ingen lekse denne uka 😊  

På 

skolen: 

Vi repeterer klokka, verbbøying i presens og personlige pronomen. I tillegg 

blir vi litt kjent med noen tyske førjuls- og juletradisjoner. 

Engelsk 
fordypning 

 

Mål: Kunne fremføre eller presentere en selvvalgt oppgave 

Lekse: Husk å være ferdig og klar til å presentere til tirsdag. Hvis du har valgt lydfil, 
må denne leveres på tirsdag, send den til meg i chat på it’s Learning. 😊  
 
 
 

Spansk 

 

Mål: Kunne bruke verbene SER og TENER for å beskrive utseende og egenskaper, kunne 
bruke adjektiv  
 

Lekse: Lær deg følgende gloser: alto-a (høy), bajo-a (lav), rubio-a (lys), 
moreno-a (mørk), pelirrojo-a (rødhåret), pelo (hår), ojos (øyne), liso 
(rett/glatt), rizado (krøllete).  
 
Prøv å beskrive deg selv med 5-6 setninger med å bruke glosene over. 
(F. Eks: Tengo pelo liso y rubio)    
 
 

Gym Mål:  

Lekse: Mandag:  
8A: Turn 
8B: Friluftsliv – vi er ute uansett vær. Ta med litt ved. Vi øver på å fyre 
bål.  
8C: Orientering ute. Vi er ute uansett vær 
Onsdag: 
8A og 8C: Vi er inne i hallen og har ballspill. 
8B: Svømming 
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Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: 
 

Lekse: Vi blir inne i hallen.  

Innsats for 
andre 

Lekse: Gjøre ferdig presentasjonen og forberede seg til fremføring. Husk også å 
levere inn logg for begge utplasseringsøktene deres. 

Viktig: Vi gjør oss ferdig med fremføringer! 

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

hvis dere ikke vil fremføre på skolen. Alle må levere før jul. 

Musikk  

Mål: 
 

Lekse:  

 

 


