
 Periodeplan uke 10, 11 og 12 
Ordenselever Informasjon Bursdager 

Uke 10: Christian 
Petter og Hanna 
Uke 11: Adrian og 
Victoria 
12: Sandra og 
Ibrahim 

 
- Dere skal ha ha med dere Chromebook på skolen hver dag, dere må derfor huske 

å lade den hjemme slik at den er klar til bruk på skolen.  
Husk å sjekke Google classroom hver dag.  

- I uke 5-11 skal en praksisstudent i idrett ha ansvar for kroppsøvingstimene. 
- Skøytedag på tirsdag i 3. og 4.time. Vi skal tenne bål, så ta gjerne med noe dere 

kan grille. 
- Husk å levere valgfagslapper. Frist 23.mars 
- Fokusområder for 8a kommende periode: Øve seg på å være konsentrert i 

undervisning, bruke mindre tid på chatting mens en jobber på chromebook. 
 
Kontaktinformasjon: 
Joachim: joachim.bjordal@sandnes.kommune.no 
Lene: lene.garvik@sandnes.kommune.no  

 
 

 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Denne uka: 

10  
Skøytedag 3. og 4. 

time 
    

11 
Innlevering av 
Crime Scene 

(muntlig) 
  

Muntlig presentasjon i 
norsk 

  

12    Miniprøve spansk   

mailto:joachim.bjordal@sandnes.kommune.no
mailto:lene.garvik@sandnes.kommune.no


13 Påskeferie!  
 

 
 

Min egen huskeliste: 
 

 

 
 

Fag Læringsmål Plan for arbeidet 

Norsk - Kunne forklare de viktigste sidene ved 
språkdebatten på 1800-tallet.  

- Kunne bøye svake verb på nynorsk.  
- Kunne planlegge en storyline og plott til en egen 

påskekrim.  

 

I denne perioden vil vi gjøre oss ferdig med temaet språkhistorie. I uke 11 

skal vi ha en liten muntlig vurdering hvor dere skal argumentere for 

språksynet til en av debattantene i språkstriden.  

I de to siste ukene før påskeferien skal vi også arbeide med krimtekster og 

det å skrive spennende.  

Matematikk - Kunne regne med prosent 
- Kunne finne prosent 
- Algebra 

Fredag uke 10: 
Lever inn forbedret produkt til del 2. 
Ferdig rettet innføringsoppgaver og del 1 oppgaver til fagdag. 
Torsdag: 
VIdeoer om prosent i google classroom 



Uke 11:  
Oppstart nytt emne: Algebra. Førtest 
Torsdag: VIdeoppgave på google classroom 
Uke 12: 
Algebra 
Tirsdag og torsdag: Video oppgave på google classroom 

Engelsk 
 

 

- Kunne argumentere for egne tanker på engelsk og 
presentere dette via Screencastify.  

- Kjenne til sjangeren krimnovelle  
- Kunne samarbeide for å løse en krimgåte på 

skolen.  

Dere skal besøke et åsted på skolen og prøve å finne ut hva som har skjedd. I 
grupper skal dere fylle ut en politirapport, og mandag i uke 11 skal dere 
presentere deres teorier via Screencastify.  
Vi skal også lese ferdig teksten om Sherlock Holmes.  

Samfunnsfag - gjøre greie for kretsløpet til vann, vær, klima og 
vegetasjon 

- gjøre greie for teknologiske og samfunnsmessige 
endringer som følge av den industrielle revolusjon 

 Uke 10: 
Tema: Vær og klima. 
Uke 11:  
Tema: Den industrielle revolusjon 
Uke 12: 
Tema: Den Industrielle revolusjon 

Naturfag 
 

- Kjenne til Charles Darwin 
- Fortelle hvordan Darwin kom frem til utviklingslæren sin 
- Forklare på hvilken måte naturlig utvalg gjør at livet på 
jorda utvikler seg 

- Skriv begrepsforklaringer: DNA, Mutasjon, Utviklingslære, Naturlig utvalg, 
Evolusjon 
 

- Fortell om Charles Darwin (skriv minst 10 setninger) 
 

- Velg minst 3 av oppgavene 3.22-3.28 på s. 84-85 
 

KRLE 
 

 
 

 



Spansk 
 

Du skal kunne: 
- ord og uttrykk for ting man kan ha på rommet 
- klokka på spansk 

Uke 10: 
Se på bildet side 35 i tekstboka. Lær deg flest mulig av ordene. Bruk gjerne quizlet 
når du øver hjemme. Gjør oppgave C side 43 
Uke 11: 
Se på klokkene side 51 og øv på å si hva klokken er på spansk. 
Gjør oppgave B side 63. Tegn klokkene i skriveboka di. 
Uke 12: 
Øv til miniprøve i spansk. Se eget ark på it’s learning 

Tysk Du skal kunne: 
- noen ord for mat 
- snakke om pris 
- bestille mat 

Uke 10-11: Vi lærer å snakke om mat og bestille mat på restauranten. 
Uke 12: skriftlig vurdering 

Fransk 
 

  

Engelsk 
fordypning 

- Du skal kunne snakke om og formidle egne 
opplevelser av filmer og musikk både muntlig og 
skriftlig 

 

Uke 10-12 
Vi ser ferdig filmen ``Forrest Gump`` og begynner å skrive filmanmeldelse. 
 
The Simpsons s.146 -148 
Samtaler (2 og 2) om musikk, filmer og fascinating people. Begynn å tenke på 
hva du har lyst å snakke om på muntlig prøve 
 
Jobbe med skriftlig arbeid om film eller musikk 
 
 

Kroppsøving 
 

Du skal kunne:  
- Kunne utføre Fingerslag, Begerslag og Serv 
- Kunne de grunnlegende reglene i volleyball 
- Kunne samarbeide og bidra til samspill med 

medspillerne 

Uke 10: Volleyball  
 
Uke 11: Volleyball 
 
Uke 12: 
Onsdag og fredag: Dans 



- Kunne bidra til å gjøre andre bedre 
 

 
 

 


