
  
FROLAND SKOLEKOMMUNE 
UNGDOMSSKOLE 
4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Hva gjør du hvis noen 

blir holdt utenfor? 

 

                                               LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 3 

                    Mandag 18. - fredag 22.januar 2021 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 
E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  
 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens hjemmeside.  
  
Karakterene for høstsemesteret blir delt ut tirsdag 19.januar 2021. 
Halvårsvurderingene ligger i Visma. 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

3      

4      

5  Prøve i 
KRLE 

   

6    Prøve i 
samfunnsfag 

 

 

 

Fag Lekser 

Norsk 

 
8C: Lesetime på 
onsdag.  
8B: lesetime på 
fredag.  

Mål: Kunne fortelle hva folkediktning er.  

Lekse: Jobbe med oppdraget, DET VAR EN GANG... Dette finner du på It´s Learning. 

 På skolen jobber vi med oppdraget, DET VAR EN GANG... Dette finner du også på It´s 
Learning.  
 

Matematikk 

 

Mål: Kunne grunnleggende regneregler i algebra. 

A Gjør regnestykkene med en prikk til oppgave 3.104, 3.113, 3.123 og 3.131. 

Oppgavene ligger på it´s learning under ressurser og oppgavebok. 

B Gjør regnestykkene med to prikker til oppgave 3.104, 3.113, 3.123 og 3.131. 

Oppgavene ligger på it´s learning under ressurser og oppgavebok. 
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C Gjør regnestykkene med tre prikker til oppgave 3.104, 3.113, 3.123 og 3.131. 

Oppgavene ligger på it´s learning under ressurser og oppgavebok. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Grunnleggende regneregler i algebra (kapittel 3 i Matematikk 8) 
 

Engelsk 
 

 

Mål: Å lese om vikingene på engelsk og forstå innholdet i en lang tekst. 

Alle  Les teksten “The lost diary of Eric Bloodaxe, Viking Warrior” s. 144- 150 i 
Stages 8 

- Pugg disse glosene: Court poet, sorrowful, raiding, feasting, mind 
you, windswept, praise poems, thralls, supplies. Norsk 
oversettelse finner dere i margen på s. 144-150 

- Svar på oppgave 1 s. 151 (understanding) 
 

Dette jobber vi med på skolen: 
- Muntlige oppgaver knytta opp mot tema 
- Grammatikk: Substantiv 
- Idiomatiske uttrykk 

 

Naturfag 

 

Mål: Bli bevisst på hvordan statistikk kan lure oss. 

A Les side 118 – 124 og gjør oppgave 1, 5 og 8 på side 132. 

B Les side 118 – 124 og gjør oppgave 15 på side 132. 

Dette jobber vi med på skolen: 
Vi ser på noen enkle forsøk og jobber med side 118 – 124: Hvordan hjernen lar seg lure. 

Samfunnsfag  

 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         
Vi fortsetter med den franske revolusjonen. 
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                    

A Les s. 159-163 i Kosmos. Gjør følgende “Finn svar-oppgaver" s. 164: 1-5, 7. 

B Les s. 159-163 i Kosmos. Se på s. 163 , den grønne boksen nederst med overskrift: 
Hva skjedde under revolusjonen?  Lag en tidslinje over revolusjonen ved hjelp av 
disse viktige årstall og datoer. Dere kan også finne flere datoer s. 159-163. 

Dette jobber vi med på skolen: Den franske revolusjonen i Kosmos. 
Vi arbeider med s. 153-157 og tilhørende oppgaver på s. 158. 

- Kryssord 
- Innfyllingsoppgaver 
- Sammendrag 
- Begrepsark, dette finner du på Its Learning.  

 

KRLE  
 
 

Mål: Ulike retninger innenfor islam: Shia og sunni 

A Vi har kun en time denne uken, og du har ikke lekse.  

B Vi har kun en time denne uken, og du har ikke lekse. 

Dette jobber vi med på skolen:  
Arbeidsoppgave. Denne finner du på Its Learning.  
Ulike retninger innenfor islam. 

Mål: Kunne litt om Wien. Kunne stille spørsmål og gi svar på tysk. 
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Tysk 

 

Lekse til torsdag: Les tre tekster av tekst A. Wien und Wienerwald: tekst “Der 
Stephansdom”, “Prater und das Riesenrad” og “Wienerwald”. Husk å lese høyt hjemme. 
Teksten ligger som lydfil på It’s learning. Repeter klokka side 74. 

Dette jobber vi med på skolen: Vi begynner på nytt kapittel: Kapittel 5 Im Wienerwald, 84-
85. Teksten A. Wien und Wienerwald ligger på It’s learning som lydfil. Repeter klokka side 
74. 

Engelsk 
fordypning 

 

Mål:  

 

Dette jobber vi med på skolen: 
 
 

Spansk 
 

Mål: Kunne føre en enkel samtale. Kunne stille spørsmål og svare på spansk 

Lekse til torsdag: Oversettelsesoppgave som dere finner på It´s learning.  Pass på å 
bruke riktig form av verbet til den/de personene dere skriver om. 
Repeter tallene side 23 og fargene side 49. 
Dette jobber vi med på skolen: 

Dere skal jobbe med kapittel 6 i tekstboka + oppgaver. Dere finner nærmere info om 
dette på It´s learning. 

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

Dette jobber vi med på skolen: 
8A:                                                   8B:                                                      8C:                     
Mandag: Inne                                Mandag: Skøyter på Kringla         Mandag: Inne 
Tirsdag: Inne                                  Tirsdag: Inne                                  

Fysisk 
aktivitet og 
helse 

Mål: Være i aktivitet 
 

Hvis det blir rødt nivå hele uka vil dere få en hjemmeoppgave. Dersom det blir gult 
nivå fra og med onsdag 20/1 vil valgfag utgå i uke 3. 
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