
  
FROLAND SKOLEKOMMUNE 
UNGDOMSSKOLE 
4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Vi gjør det hyggelig for 

alle å være på skolen 

vår.  

 

                                               LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 45 

                                  Mandag 2. - fredag 6.november 2020 

 

 

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

Det er viktig at alle elevene  skaffer seg en minnepenn som de har med på 
skolen.  På denne måten forenkles arbeidet når det gjelder presentasjoner.  
 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

45 8B/C: 
Framføring 
eller 
fagsamtale 
i engelsk 

8A: 
Framføring 
eller 
fagsamtale 
i engelsk 

8C: 
Framføring 
eller 
fagsamtale i 
engelsk 

 Alle: 
Naturfag 

8B: 
Fagsamtale 
engelsk 

46 

 

  8a og 8b: 
Matematikk 

8C: Matematikk 

Spansk,tysk,eng.ford. 

 
 

47    Prøve i KRLE  

48 Tentamen 
norsk 

    

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 

Mål: Lære av egne feil 
 

Rett teksten din. Stavefeil: skriv ordet riktig tre ganger, tegnsetting: skriv setninga med 
rett tegn. Da/når, og/å: skriv hele setninga riktig. Verbtider: skriv setningene i riktig tid. 
 

Dette jobber vi med på skolen: 
Rettskriving, tegnsetting og verbtider. 
 

Mål: Kunne se sammenhengen og regne om mellom brøk, desimaltall og prosent. 

mailto:postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no
mailto:Anne.goderstad.norlund@froland.kommune.no


Matematikk 

 

Niv
å 1 

Oppgave 2.141, 2.143, 2.148 og 2.150 i dokumentet som heter lekse uke 45 på it´s 
learning (under oppgavebok). Gjør prikk en på oppgavene. 

Niv
å 2 

Oppgave 2.141, 2.143, 2.148 og 2.150 i dokumentet som heter lekse uke 45 på it´s 
learning (under oppgavebok). Gjør prikk to på oppgavene. 

Niv
å 3 

Oppgave 2.141, 2.143, 2.148 og 2.150 i dokumentet som heter lekse uke 45 på it´s 
learning (under oppgavebok). Gjør prikk tre på oppgavene. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent + multiplikasjon og divisjon med 
negative tall. 

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.  

 

 

Naturfag 

 

Mål: Være godt forberedt til prøve. 

Øv til prøven. Pensum er side 7 – 26 + 51 – 63 i boka Naturfag 8 (ligger på Unibok.no). Se 
også øvearket dere har fått. Arket ligger også under ressurser på it´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Repeterer og øver til prøven. 
 
 

Samfunnsfag  

 

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

A Ingen lekse denne uken 

B Ingen lekse denne uken 

Dette jobber vi med på skolen: historie 
 
 

KRLE  
 
 

Mål: Kunne forklare sentrale begreper knyttet til jødedommen.  
 

Alle Du kan jobbe med begrepsarket dere har fått utdelt. Dette er forarbeid til prøven 
dere skal ha i uke 47.  

Dette jobber vi med på skolen: jødedommen 
 

Tysk 

 

Mål: Kunne årstidene, månedene og ukedagene på tysk.  

Lekse til torsdag: Les og oversett tekst C. Herbstferien side 46. Gloser side 54-55 fra og 
med jetzt til og med die Woche. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi repeter Das Wetter og lærer oss årstidene og månedene, side 42-45. Jobber med 
svake verb i presens: oppgave 2 og 3 side 234. 

Engelsk 
fordypning 

Mål: Jobbe mot en filmanmeldelse 

Vi ser filmen Spiderwick Chronicles. Denne skal brukes til arbeid i uke 46. 
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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
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Dette jobber vi med på skolen: 
Film 
 

Spansk 
 

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

Lekse til torsdag: Les og oversett side 20. Gloser side 113: nå, jeg mener, andre, så 
klart, nesten, slutter, vi ses snart, bare, et spørsmål, mer. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Repetisjon fra de første kapitlene vi har vært gjennom, og ellers jobber vi med 
presensbøying av ser, estar og querer. Repetisjon av dagene, og tall til 100. 

 
KRØ Mål:  

Hjemme: Være i aktivitet minimum 2x30 minutter i løpet av uken.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Mandag: ballspill på Kringla, dersom været tillater det. 
Torsdag: svømming for 8c, innebandy og turn for 8a og 8b (inne). 

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: 
 

Vi skal gjennomføre Blåfjelløpet, dersom det er brukbart vær. 

Musikk  

 

Mål: 
 

 

Dette jobber vi med på skolen: 

 

 

 


