
Periodeplan uke 50 og 51 

Klasse: 8A 

Ordenselever: 

Uke 50: David og Mariell 

Uke 51: Hele klassen 

Informasjon: 

Torsdag 14. desember er det juleball  

(i regi av FAU og elevrådet).  

God jul til alle sammen! 

 

 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Denne uka: 

50   
Frivillig julebading i 

Stokki 

Førjulsamling i aula 

 

På kvelden: Juleball 

Avspasering første 
time 

 

   51  
Vi besøker yrkesmessa 

til  

10. trinn i 4.time 
 

Siste skoledag før 

juleferien. 

Vi koser oss med grøt. 

Skoledagen er slutt 

klokka 10.20 

 

 

1 Juleferie 

2       

 
 



Min egen huskeliste: 
 

 

 

Fag Læringsmål Plan for arbeidet 

Norsk - Hente informasjon fra skriftlige tekster 

- Kjenne til sjangerkjennetrekk til brev 
I denne perioden skal vi oppsummere det vi har jobbet med dette halvåret. Vi 

skal også skrive et julebrev og lese noen julefortellinger.  

Matematikk Kunne gjenkjenne egen skaper til firkantar og trekanter 

Utføre konstruksjon med passer og på geogebra 

Beskrive konstruksjoner 

Kunne regne ut areal og omkrets av ulike geometriske 

figurer 

Kunne forklare egenskaper til en  sirkel 

Rette prøven ferdig til fredag 

Uke 50: 

Torsdag: Se google classroom 

Engelsk  Nå er vi inne i siste fase av Harry Potter prosjektet. I timen på mandag uke 50 

begynner vi å se Harry Potter- film.  

Samfunnsfag Forstå tankene til filosofene og hvordan de har påvirket 

samfunnet i dag. 
 



Naturfag 

 

  

KRLE 

 

Du skal lære om forskjellige juletradisjoner Vi skal se litt på hvordan jul feires rundt om i verden, og hvor julen kommer 

fra. 

Spansk 

 

Du skal lære om julefeiring i Spania. Øv på ordene: 
Nochebuena = julaften 
árbol de Navidad = juletre 
los regalos = gavene 
el día de Navidad = juledagen 
Nochevieja = nyttårsaften 
feliz Navidad = God Jul 

Tysk Du skal kunne: 

 finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede 

og autentiske tekster i ulike sjangere 

 kjenne til noen sider ved tradisjoner i språkområdet 

 

Vi blir ferdige med muntlig vurdering. Så jobber vi med tyske juletradisjoner 

ut uke 51. 

 

Fransk 

 

Du skal kunne: 

 Fortelle om deg selv og familien din 

 Navn på noen yrker 

 Tallene fra 20-60 

 Å lage nektende setninger 

 Noen eiendomsord 

Kapittel 4 La famille 
 
Uke 50: Øv på tallene fra 0 – 60 og vær klar til tall-BINGO på torsdag.   
 
Uke 51: I uke 51 begynner juleferien. Øv deg på å uttale Joyeux Noël! som er «God 
Jul» på fransk!  

Engelsk 

fordypning 

  



Kroppsøving 

 

Trene på og bruke ferdigheter i lagspill. Uke 50: 

Onsdag: Innebandy og frivillig julebading i Stokki. 

Fredag: Avspasering. 

Uke 51: 

Onsdag:  Innebandy 

Husk å ta med sko til timene. På grunn av skaderisiko får en ikke lov å delta i 

kroppsøving når vi spiller innebandy. 
 


