
 FROLAND SKOLEKOMMUNE 

UNGDOMSSKOLE 

4820 FROLAND 

 

Ukas fokus: 

Vi skal akseptere at 

alle mennesker er 

ulike. 

 

                                      LEKSEPLAN 8. TRINN UKE 11 

                    Mandag 15.- fredag 19.mars 2021 

 

 

Skolens telefonnummer: 37502420 

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

 
Kontaktinformasjon til kontaktlærerne på 8.trinn: se skolens 

hjemmeside.  

 

Hvis du må være hjemme på grunn av karantene eller symptomer, 

men er frisk nok til å jobbe med skolearbeid, kan du jobbe med det 

du finner her på ukeplanen. Det står hva vi jobber med på skolen.  

 

Da er vi på gult nivå. Elevene følger vanlig timeplan f.o.m tirsdag 

16.mars. 

 
 

Prøver: 

 

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

11  Matte 8C    

12   Prøve i 

naturfag, 8A 

og 8B 

Prøve i 

engelsk,8C 

 Prøve i 

engelsk, 8a, 

8b 

Prøve i 

naturfag, 8C 

 

13      

PÅSKEFERIE: 29.mars - 5.april 2021 

 

 

Fag Lekser 

Norsk Mål: Kunne skrive om en tekst fra nåtid til fortid. 

Lekse:  
 Les utdraget Yatzy s. 321 – 325 i Fabel. Skriv om de to første avsnitta fra 

nåtid til fortid. Til og med: ...er jeg i hvert fall god for bronse.  
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8C: Lesetime 
hver torsdag. 

Husk boka di! 

 

 Forklar med fire setninger om du likte dette utdraget eller ikke. Ja, 

fullstendige setninger må du bruke. Norskleksa skrives for hånd i 

kladdeboka di! 
Dette jobber vi med på skolen:  

Verbbøying og muntlig oppgave.  
 

Matematikk 

 

Mål: Skal kunne bestemme et punkt ved hjelp av koordinater, og lese av i et 

koordinatsystem og skrive opp koordinatene.  

1 8C: Øve til prøve 

8A og 8B: Oppgave 4.102, 4.103 og 4.104, gjør prikk en. Oppgavene 

finner du på it’s learning under ressurser og oppgavebok “lekse uke 11”.  

2 8C: Øve til prøve 

8A og 8B: Oppgave 4.102, 4.103 og 4.104, gjør prikk to. Oppgavene finner 

du på it’s learning under ressurser og oppgavebok “lekse uke 11”. 

3 8C: Øve til prøve 

8A og 8B: Oppgave 4.102, 4.103 og 4.104, gjør prikk tre. Oppgavene 

finner du på it’s learning under ressurser og oppgavebok “lekse uke 11”. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi jobber med å bestemme et punkt ved hjelp av koordinater, og kunne lese 

av i et koordinatsystem og skrive opp koordinatene.  

Engelsk 

 

 

Mål:  
 Kunne lese og finne informasjon i ukjent tekst 
 Kunne bøye sterke og svake verb 

Alle - Les teksten The Fish Story s.262-264 i Stages 

- Pugg disse verba og skriv dem inn i gloseboka di: mess up, 

gulped, moaned, bumped off, rush, glared at, piled out, caught. 

Oversettelsen finner du på s. 262-264 i Stages. Velg fem av disse 
verba og lag ei setning i preteritum (fortid). 

- Pugg de seks første verba (become – buy) s. 294 i Stages. Lag ei 
setning med hvert av verba i preteritum (fortid).  

-->  Engelskleksa denne uka leveres på it´s learning! 
Dette jobber vi med på skolen: 

- Teksten The Fish Story s.262-264 i Stages 

- Verbbøying i preteritum   

 
Naturfag 

 

Mål: Skal kunne sikkerhet på laboratoriet. 

Alle Les side 158 – 163 og skriv ned reglene for laboratoriearbeid. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Vi lærer oss sikkerhet på laboratoriet, og går gjennom noe av utstyret som 

befinner seg på laboratoriet. 

 
Samfunnsfag  Mål: Kunne forklare hva jordbruksrevolusjonen og den industrielle revolusjonen 

førte til. 
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Hold deg oppdatert på ukas nyheter!  NB! Ordenselevene presenterer ukas 

nyheter.                                                    

A Les s. 193-199. Forklar ordene mekanisering og urbanisering.  

B Les s. 193-199. Forklar ordene mekanisering og urbanisering. 

Studer tidslinjen på s. 200. Velg ut tre hendelser som du synes er spesielt 

viktige. Skriv litt om hvorfor du synes nettopp disse er viktige.  

Dette jobber vi med på skolen:  

Den industrielle revolusjon, s. 193-199.  

Program på NRK med Petter Schjerven, “Alt om urbanisering på 5 minutter” 

 
KRLE  

 

 

Mål: Lære om fortellinger fra det gamle testamentet. 

Alle Ingen lekser – kun én time. 

Dette jobber vi med på skolen: 

A- klassen: Hjemmeskoleopplegg på torsdag. 

B-klassen: Dere får timen på skole til å bli ferdig med opplegg om GT 

fortellinger. 
C- klassen: Vi jobber med fedrehistorien. Hvis noen må være hjemme pga 

karantene eller symptomer på eller sykdom, men er i form til å gjøre 

skolearbeid, leser dere s. 58-63 og gjør oppg. 1-5 s. 63 i Store spørsmål.  

Tysk 

 

Mål:  

Opplegg ligger på it’s learning. Du skal lese tekst B. E-Mail side 104, lese inn en 

lydfil og skrive tre setninger som du oversetter til norsk. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Hjemmeskole og i ukens tema.  

Engelsk 

fordypning 

 

Mål: Lære om Australia.  

Hjemmeskoleopplegg blir lagt ut på it´s learning. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Hjemmeskole og undervisning i ukens tema.  

 

Spansk 

 

Mål: Kunne beskrive hvordan en ser ut 

Les og oversett halve side 46, til og med “Soy alta y morena.  Lær følgende 

gloser på side 115: hvordan ser du ut? fregner, øyne, hår, langt, krøllet, høy, 

mørkhåret, blond, vet du. 

(Jeg legger ut oversettelse på it´s learning, sammen med oppgaver du kan jobbe 

med på hjemmeskolen. 

Dette jobber vi med på skolen: 

Hjemmeskole og undervisning i ukens tema.  

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

Opplegg for hjemmeskole finner dere på Its Learning.  

Dette jobber vi med på skolen: 

Torsdag: 

8A og 8C: Fremføring dans. 

8B: Svømming.  

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

aktivitet og 

helse 

Elevstyrt opplegg. De som skal gjennomføre opplegget sitt er: 

- Gruppe 7: Jonas H., Mia, Mariell og Marius. 

- Gruppe 8: Carlos-André, Magnus og Tønnes. 

 

 


