
  
FROLAND SKOLEKOMMUNE 
UNGDOMSSKOLE 
4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Vi skal akseptere at alle 

mennesker ulike og  

tenker ulikt. 

 

                                      LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 44 

                     Mandag 26. - fredag 30.oktober 2020 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 
E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  
 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8. trinn:  
Se skolens hjemmeside 
 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

44   8C og 8A: 
Framføring/fag-
samtale i 
engelsk 

Operasjon 
Dagsverk 

8C:  

Bokpresentasjon 

45 

 

    Alle: naturfag 

46   8a og 8b: 
matematikk 

8c: 
Matematikk 

Tysk, 
spansk, 
engelsk 
ford. 

 

47   KRLE prøve   
 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 

Mål: Kunne presenterer innholdet i en lengre tekst.  
 

Alle: Forberede bokpresentasjon, eget oppgaveark.  

Dette jobber vi med på skolen:  
Grip ordet, fra Saga til CD 8A.  

Mål: Skal kunne se sammenhengen mellom brøk og desimaltall, og gjøre om fra  
desimaltall til en brøk.  

Nivå 1 Oppgave 2.132, 2.133, 2.135 og 2.136 i dokumentet på it’s learning som heter 
lekse uke 44 under oppgavebok.  Gjør prikk en på oppgavene.  
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Matematikk 

 

Nivå 2 Oppgave 2.132, 2.133, 2.135 og 2.136 i dokumentet på it’s learning som heter 
lekse uke 44 under oppgavebok. Gjør prikk to på oppgavene.  

Nivå 3 Oppgave 2.132, 2.133, 2.135 og 2.136 i dokumentet på it’s learning som heter 
lekse uke 44. Gjør prikk tre på oppgavene.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med sammenhengen mellom brøk og desimaltall, og gjøre om fra desimaltall til 
brøk.  
 

Engelsk 
 

 

Mål: Framføring eller fagsamtale om UK 

Alle  Jobb godt med framføringa eller fagsamtalen du skal ha. Se oppgavearket 
som også ligger på it´s learning 

Dette jobber vi med på skolen: 
Framføring eller fagsamtale om UK. 

Naturfag 

 

Mål: Du skal kunne om noen ulike økosystemer som er i fare og hvorfor de er det.  

A Les side 66 – 77, og gjør oppgavene 1, 2 og 7 på side 92.  

B Les side 66 – 77, og gjør oppgaven 11 på side 92.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med økosystemer som er i fare. Det vi går gjennom står på side 66 – 77.  
 
 

Samfunnsfag  

 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         
 
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                    

Alle Vi jobber med plakat på skolen som skal forberede oss til det amerikanske 
valget. Følg med på nyhetene og se om det dukker opp noen nyheter om 
kandidatene (Joe Biden og Donald Trump). Jobb gjerne hjemme med det du 
skal presentere på skolen.  

Dette jobber vi med på skolen: presidentvalget i USA og gruppeoppgave med dette som 
tema. 

KRLE  
 
 

Mål: Kunne fortelle om viktige hendelser i jødenes historie.  
 

Alle Jobbe med øveark til prøven, som skal være i uke 47 

Dette jobber vi med på skolen: jødedommen s. 46-63 

Tysk 

 

Mål: Kunne si hvordan været er. Kunne bøye svake verb i presens (nåtid). 

Lekse: Les og oversett A. Das Wetter side 43. Gloser side 54 fra og med das Wetter til og 
med schlecht. 
Du vil bli hørt i leksa mandag uke 45. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi jobber med været på tysk, side 42 og 43. Verb 2: Svake verb i presens (nåtid) side 229. 

Engelsk 
fordypning 

 

Mål: Vi ser film 

Etter vi har jobbet oss ferdig med oppgavene vi begynte på torsdag i uke 43, skal vi se 
film denne uken. Denne skal brukes til oppgave i muntlig vurdering i etterkant.  

Dette jobber vi med på skolen: 
Halloween 
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Spansk 
 

Mål: Kunne bruke bestemt artikkel, el og la riktig. Kunne ukedagene på spansk 

Lekse til torsdag: Les og oversett halve side 20, til og med la escuela. Gloser side 
113: fra og med quieres til og med porque. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med presensbøying av ser, estar og querer. Repetisjon av dagene, og tall 
til 100.| 

KRØ Mål: Kunne trene på og utvikle ferdigheter i varierte bevegelsesaktiviteter 

Hjemme: Vær i aktivitet minst 2x30 minutter i løpet av uken 

Dette jobber vi med på skolen: 
Mandag:  
8A: Bekledning, bålfyring og quiz. Kle dere etter vær og temperatur! 
8B: Stasjonstrening ute/inne 
8C: Orientering. Kle dere etter vær og temperatur! 
Ikke kroppsøving til torsdag på grunn av OD-dagen.  

 


