
 FROLAND SKOLEKOMMUNE 

UNGDOMSSKOLE 

4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Hva gjør deg glad, 

og hvordan kan du 

glede andre? 

 

                                      LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 12 

                    Mandag 22.- fredag 26.mars 2021 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

E-post: postmottak.froland.ungdomsskole@froland.kommune.no  

 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens 

hjemmeside.  

 
Torsdag 25.mars: En kjennings arbeidsplass. Vismamelding sendt 

18.mars. Elevene har fått utdelt et hefte som må fylles ut. Håper alle får 

en innholdsrik dag. 

  
Tirsdag 6.april: 1.skoledag etter påske. VELKOMMEN! 

Prøver: 

 

 

Uke  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

12   Prøve i 

engelsk,  

8C 

Prøve i 

naturfag 

8A og 8B 

 Prøve i 

engelsk, 8a 

og 8b 

Prøve i 

naturfag 8c 

13 

14 

Påske Påske Påske Påske 

Framføring 

i norsk, 8c 

Påske 

Framføring 

i norsk, 8c 

Fremføring 

norsk 8A 

og B 
 

 

Fag Mål, lekser og skolearbeid 

Norsk 

 
8C: Lesetime 
hver torsdag. 

Husk boka di! 

Mål: Vite hva en fagartikkel er, og hvordan den er bygd opp. 

Lekse: Skriv en faktatekst om korona. Tenk først gjennom hva du kan om temaet 

fra før. Du kan bruke spørsmålene under som hjelp til oppgaven. Skriv en 

sammenhengende tekst.  

Hva er korona?  

Hvor kommer det fra?  

Hvordan sprer det seg?  
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Hva er mutert virus?  
Hva er grunnen til at samfunnet stenges ned i perioder på grunn av 

koronaviruset?  

Hva skal til for å bremse spredningen?  

Bruk sikre kilder, for eksempel FHI. 

 
Dette jobber vi med på skolen:  

Vi jobber med fagartikkel, kap. 11 i Fabel. 

Straffe!!?!? s. 364 

En kort kurs for ökad livskvalitet, s. 375 

 
Matematikk 

 
 

Mål: Kunne finne og plassere koordinater i et koordinatsystem. 

Nivå 1: Oppgave 4.106, 4.107 og 4.108, gjør prikk en. Oppgavene finner du på it’s 
learning under ressurser og oppgavebok - “lekse uke 12”. 

Nivå 2: Oppgave 4.106, 4.107 og 4.108, gjør prikk to. Oppgavene finner du på it’s 
learning under ressurser og oppgavebok - “lekse uke 12”. 

Nivå 3: Oppgave 4.106, 4.107 og 4.108, gjør prikk tre. Oppgavene finner du på it’s 
learning under ressurser og oppgavebok - “lekse uke 12”. 
Dette jobber vi med på skolen: 

Å lese av diagrammet + koordinatsystemet og koordinater som danner en graf. 
 

Engelsk 

 

 

Mål: Å være godt forberedt til prøven  

Alle Alle skal ha en 2-timers skriveøkt denne uka. Jobb godt med 

teksten “The Fish Story”, verb og substantiv. Det er også meget 

lurt å repetere det dere har lært om å skrive avsnitt.  
Dette jobber vi med på skolen: 

Grammatikk og forberedelse til prøven.  
 

Naturfag 

 

Mål: Være godt forberedt til prøven 

Øv godt til naturfagsprøven. Pensum er kapittel 4 – Grunnleggende kjemi, side 

139 – 157. Øv også godt på det utdelte målarket. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Øver til prøven. 

Samfunns-

fag  

 

Mål: Hold deg oppdatert på ukas nyheter!         

 
NB! Ordenselevene presenterer ukas nyheter.                                                     

Vi jobber med arbeidsplan som blir utdelt på skolen på mandag. 

Temaet er det industrielle revolusjon.  

Dere får tre skoletimer til å fullføre arbeidsplanen og levere den, som 

vil si at den skal leveres etter den første samfunnsfagstimen dere har i 

uke 14 etter påskeferien. 

Dette jobber vi med på skolen:  

Arbeidsplan om den industrielle revolusjonen. 

 

KRLE  

 

 

Mål: Lære om fedrehistorien i det gamle testamentet. 

Alle Les s. 58-61 i Store Spørsmål om Abraham, Josef og Moses. 

1. Skriv en faktasetning om hver av disse personene. 

2. Hva går Guds pakt med Abraham ut på? 
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Dette jobber vi med på skolen: 

Fedrehistorien i det gamle testamentet.  
 

Tysk 

 

Mål: Kunne uttrykke fortid (presens perfektum). Kunne lage en dialog. 

Lekse til torsdag: Les side 237-238 om Verb 8: Presens perfektum av svake verb. 

Gjør oppgave 2 side 238. (Oppgaven kan gjøres i kladdeboka.) 

Dette jobber vi med på skolen: 

Tekst D. Ein Anruf side 106 og oppgave A7 side 106. Presens perfektum av svake 

verb side 237-239. 

Engelsk 

fordypning 

 

Mål: Australia sin historie 

Ingen lekse – dere er på en kjennings arbeidsplass. 

Vi fortsetter å jobbe med Australia på skolen på mandag. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Australia sin historie. 

Spansk 

 

Mål: Kunne beskrive utseende. Kunne bruke verbet tener riktig. 

Lekse denne uka er å repetere og og kunne bøye verbet tener. Dere finner det bak i 
boka. Deretter gjør dere følgende oppgaver i heftet til kapittel 11 som dere har fått 
utdelt: 

 D og D side 58, F side 59, G og H side 60.  Leveres på It´s learning senest 
torsdag. Dere kan enten ta bilde av boka, eller skrive oppgaven inn. Jeg 
legger ved kopier av sidene på It´s 

____________________________________________________________________ 
Dette jobber vi med på skolen:  
Vi repeterer kap. 11, og jobber med kap 12, Klokka.  

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

Dette jobber vi med på skolen: 

Mandag:                                                       Torsdag: 
8A: Gåtur                                                       8B: Svømming 
8B og 8C: Kondisjon og ballspill              8A og 8C: Innebandy og aktivitetsleker 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Mål: Være i bevegelse. Øve på å organisere aktiviteter for andre. 

Elevstyrt opplegg. De som skal gjennomføre opplegget sitt er: 

- Gruppe 9: Edward, Tobias og Tarjei 

- Gruppe 10: Ahmad, Marko og Oskar 
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