
Periodeplan uke 42 og 43 

Klasse: 8A 

Ordenselever: 

Uke 42: Sandra og Ibrahim 

Uke 43: Victoria og Adrian 

 

 
  
 

Informasjon: 

Husk å sende melding på mail/sms ved sykdom. 
Dere vil i løpet av uken få innkalling til utviklingssamtaler i uke 44 og 45. Følg med på skolens 
hjemmeside. 
 

 Kontakt:                                                                                    
Joachim Bjordal                                                                                                                            
Tlf: 40221083 
Mail: joachim.bjordal@sandnes.kommune.no 
 
Lene Garvik 
Tlf: 95759074 
Mail: lene.garvik@sandnes.kommune.no 

 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Denne uka: 

42 Psykisk helse      

43 
Fagdag i norsk de 
to første timene. 

     

44 
Fagdag i 
matematikk i 3. og 
4. time 

    Utviklingssamtaler 

45      
Utviklingssamtaler 
Hei Verden 

 
 

mailto:joachim.bjordal@sandnes.kommune.no


Min egen huskeliste: 
 

 

 

Fag Læringsmål Plan for arbeidet 

Norsk Kunne planlegge skriving av 

fagartikkel ved hjelp av 

disposisjon.  

 

Kunne skrive egen fagartikkel 

 

Vite hva som kjennetegner 

skjønnlitteratur.  

Disse ukene skal vi gjøre oss ferdig med fagartikkel og så vidt begynne på skjønnlitteratur i uke 43. Mandag 

uke 43 skal vi ha to timer fagdag i norsk hvor dere skal skrive en fagartikkel. Det er dette vi skal forberede 

oss til i uke 42.  

 

Uke 42: Lese om tekstbinding side 115 og gjøre oppgaver til dette som blir utdelt på eget ark.  

 

Uke 43: Lese om fortelling side 222 til 226. Gjør oppgave 1 side 227. 

Matematikk Kunne regne ut gjennomsnitt, 

median, typetall, og 

variasjonsbredde 

 

Kunne finne sannsynlighet for 

enkelthendelse. 

Uke 43::Lever inn innføringsoppgaver. Siste frist er fredag i uke 43. 



Engelsk  

 

 

 

 

 

 

 

Denne uken begynner vi med prosjektet vi skal holde på med frem til jul, nemlig Harry Potter! Vi skal lese 

og lytte til boken sammen på skolen, men dere vil også få noe hjemmearbeid. Dere vil få mer info om dette 

i timene på skolen.  

 

Samfunnsfag  Kunne forklare geografiske 

hovedtrekk til ulike plasser i 

verden.  

Kunne stater og land på det 

amerikanske kontinentet. 

 Uke 42: 

Til fredag: Les s. 114- 118 i geografiboka. Skriv opp vanskelige ord fra teksten. Du skal kunne gjenfortelle 

innholdet fra sidene. 

Uke 43: Til fredag: Les s 119-125. Skriv opp vanskelige ord fra teksten. Du skal kunne gjenfortelle 

innholdet fra sidene. 

 Vi skal utvide reisebrosjyren med økonomi og klimassoner. Lever ferdig redigert versjon inn på itslearning. 

 

Naturfag 

 

Du skal kunne: 

- Forklare hva pH-verdien til 

en løsning forteller om 

løsningen. 

- Fortelle om egenskaper til 

noen syrer og baser og 

beskrive hvilken betydning 

syrer og baser har i hverdagen 

vår.  

- Forklare hva indikatorer er, 

og hva de kan brukes til. 

Vi arbeider med syrer og baser, kapittel 7 s. 178. 

- Skriv begrepsforklaringer (Du finner mange forklaringer på s.178-186, men google gjerne i tillegg 

slik at du får flere forklaringer. Deretter skriver du din egen forklaring på begrepene.) 

Løsning, Syrer, Organiske syrer, Uorganiske syrer, Baser, pH, Sur, basisk, neutral, Indikator, Syntetisk, 

Antioksidant, Konserverende 

- Oppgave 7.1 – 7.7, s. 191-192. 



KRLE 

 

Kunne forklare hva jødisk tro 

går ut på. 

 

Kunne forklare hvordan 

jødedommen preger livet til 

en jøde.  

 

Kunne greie ut om 

jødedommens stilling i verden 

og Norge i dag. 
 

I perioden frem mot jul vil vi ta en gjennomgang av de tre største Abrahamittiske religionene i verden i dag, 

og vi begynner med jødedommen. 

 

Viktige begreper: 

- Monoteisme. 

Spansk 

 

Du skal kunne: 

- substantiv på spansk 

- de ubestemte artiklene un og 

una 

- de bestemte artiklene el og la 

- bøying av regelrette AR, ER og 

IR verb 

Uke 42: Repeter substantiv på spansk. Se minigrammatikken side 103-104. Gjør oppgave E side 15 

 

Uke 43: Les side 18 og øv på å oversette teksten. Gjør oppg. D og E s. 20 i oppgaveboka. Øv på bøyingen av de 

regelrette AR, ER og IR verbene på spansk. Gloseprøve! 

Tysk    

Fransk 

 

  

Engelsk 

fordypning 

  



Kroppsøving 

 

- trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter individuelle 

idrett (turn) 

- praktisere fair play 

ved å bruke eigne 

ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

Uke 42: 

Onsdag: Turn 

Fredag: Turn 

Uke 43: 

Onsdag: Turn 

Fredag: Turn 

 


