
ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf. 38 06 45 00  www.minskole.no/karuss 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktlærere: 

8A: Kristine Sletten og Tore Einarsen 

8B: Tor Håvar Lomheim og Bård Georg Karlsen 

8C: Thomas Tønnesen og Jan Martin Hammersland 

Telefon til arbeidsrom for lærerne på 8.trinn:  9089 4080 (SMS blir ikke lest) 

8. trinn Uke: 20 Navn: 

Informasjon  
 
 
Skole før lunsj: Møt på skolen mellom kl  08.20 - 08.30. Gå rett inn 
i klasserommet. Når du er ferdig kl 11.00, går du rett hjem.  
 
Skole etter lunsj:  Møt på skolen mellom kl  11.50-12.00. Gå rett 
inn i klasserommet. Når du er ferdig kl 14.30, går du rett hjem. 
 
Meetkoden til hjemmeundervisning legges ut i Classroom 

SOSIALT MÅL  
 

Hold ut, hold sammen, men hold 
avstand. 

 
 

 

Onsdag Torsdag Fredag 

Hjemmeskole: Kunst og Håndverk 
Gr 1: Meet kl 12.00 
Gr 2: Meet kl 08.30 

Hjemmeskole  
Matte/Naturfag(økt 2) 
Gr 1: Meet kl 08.30 
Gr 2: Meet kl 12.00 

Hjemmeskole: Arbeidsprogram 
Gr 1: Meet kl 12.00 
Gr 2: Meet kl 08.30 

8a1 8b1 8c1 8a2 8b2 8c2 8a1 8b1 8c1 

Oppstart 
 

Oppstart Oppstart 
 

Mat/Nat 
(Økt 3) 

Samf Mat/Nat 
(Økt 3) 

Norsk KRLE KRLE 

Norsk 
 

Norsk 
 

Norsk 
 

Samf Mat/Nat 
(Økt 3) 

Samf KRLE Norsk Norsk 

Pause Pause Pause 

8a2 8b2 8c2 8a1 8b1 8c1 8a2 8b2 8c2 

Oppstart 
 

Oppstart Oppstart 
 

Mat/Nat 
(Økt 3) 

Samf Mat/Nat 
(Økt 3) 

Norsk KRLE KRLE 

Norsk 
 

Norsk 
 

Norsk Samf Mat/Nat 
(Økt 3) 

Samf KRLE Norsk Norsk 
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 ARBEIDSPLAN UKE 20 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 
 
Fag Mål Jobb med 

 
NORSK Jeg kan bruke kilder 

i artikkelen 
 Jobb videre i dokumentet på Classroom der du har skrevet 

innledninger. På Classroom legger det nå viktig info du trenger i 
arbeidet denne uka.  
Du skal skrive tre påstander og lage tre argumenter der du 
forklarer hvorfor noen mener dette. Les om argumenter s.135 og 
s.136 i basisboka om argumenter. Bruk kilder. Vær objektiv.  

Jeg kan lage 
argumenter og være 
tydelig 

 

 
MAT 
NAT 

 

Ukas emner: 
Målestokk 
Areal 
Volum 

Vi fortsetter med temaet: Når størrelsen teller. 
➢ Fakta om målestokk og areal legger du inn på nettsiden 

din. (Volum i neste uke) 
➢ Du skal gjøre en praktisk oppgave om areal. 
➢ Du skal se filmer om areal og volum og gjøre oppgaver 

tilknyttet emnene på Campus. 
 
Arbeidsinstruks ser du på klassens matematikk på Classroom. 

 
K&H 

 

Jeg kan formidle et 
budskap gjennom min 
“gatekunst.” 

 Begynn på oppgave 3 i Gatekunst - street art. Les oppgavetekst 
og vurderingskriterier nøye. Denne oppgaven har du 3 økter på 
deg til å lage. 
Innlevering av alle oppgavene på fredag i uke 22. 
Nyheter fra F-vennen: Street-art på Hotel Norge 

 
KRØ 
 

Jeg kan jogge/gå fort 
på ei rolig langkjøring 

 Vi har to økter denne uka - ei på mandag og ei på tirsdag. 
To treningsformer: 

- Rolig langkjøring 
- Styrketrening med kroppen som belastning (fra nettet) 

 
Sjekk Classroom for mer detaljer. Liten innlevering til hver økt. 
 

Jeg kan trene styrke 
med kroppen som 
belastning 

 

 
SAMF 
 

 
 

Jeg kjenner til 
verdensdelene og hva 
som er karakteristisk 
for hver av dem 

 Verdensdelene 
De neste ukene skal vi jobbe med verdensdelene  
Kosmos s. 94-115 (til inspirasjon) 
Lag ei faktaside i skriveboka om hver av verdensdelene. 
Lim inn og skriv på land, fjellområder, elver mm på kart over de 
ulike verdensdelene (du får utdelt kart).  
Finn passende bilder. 
Fargelegg og pynt, hvis du vil. 
Dette temaet skrives i en egen skrivebok, på papir. 
 
Senere skal du fordype deg i en verdensdel. 

 
KRLE 
 

Jeg kan gjengi den 
store bibelske 
fortellingen 

 Lag ferdig tegneserien om den store bibelske fortellingen, minst 
to bilder til hver akt. 

 

Classroom Google disk Campus itslearning Meet 

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/0ndVME/velkommen-til-nye-dristige-hotel-norge

