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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: 22 Navn: 

Informasjon  
● Fredag er det skriveøkt/prøve  i nynorsk. Jobb godt med 

forberedelsene. Se Classroom for mer info. 
 

● I uke 23 blir det matematikkprøve i ei skoleøkt. 
  

● I google presentasjonen din: Klikk på dette ikonet < nederst til 
høyre for å vise sidepanelet og kommentarfeltet. 
 

● Turdagen: Kle deg etter været, ha med niste, drikke og godt 
humør. 
 

● Husk å levere gatekunst-tegningen på skolen innen fredag. 
 

● Fri mandag 1. juni i uke 23. God pinse! 

SOSIALT MÅL  
 

Hold ut, hold sammen men hold 
avstand. 

 
 

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

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

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

A: Myren Gård 
Oppmøte kl 09.00 
ved  
steinen i 
skolegården 
 
B: Ternevig 
Oppmøte kl 09.30 i 
Terneviga. 
Du kan gå, sykle 
eller bli kjørt ut.  
Husk flytevest! 
 
C: Grimsvann 
rundt 
Oppmøte kl 09.00 
på p-plassen Karuss 

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

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

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

Nor Samf Nor Mat Eng Mat Mat eng Mat Nor 
 

Nor Nor 

Samf Nor Samf Eng Mat Eng eng Mat eng 

Pause Pause Pause Pause 

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

Nor Samf Nor Mat Eng Mat Mat eng Mat Nor 
 

Nor Nor 

Samf Nor Samf Eng Mat Eng eng Mat eng 
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ARBEIDSPLAN UKE 22 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 
 
Fag Mål Jobb med 

 
Nynorsk Eg er godt førebudd 

på skriveøkt/prøve  
fredag 

 På måndag går vi gjennom det vi har lært ein siste gong på 
skulen før prøva. Du må jobbe vidare med fagstoffet heime til 
fredag på Classroom under emnet nynorsk. Dette blir du prøvd i : 
Substantiv, svake verb, personleg pronomen, spørjeord og riktig 
bruk av ord som blir brukt mykje.  

 
ENG 
 

I can explain what a 
time capsule is. 

 This week you’ll start working on your presentation about your 
own time capsule. 
The time capsule will be presented to the rest of the group. 
 
More information in class. 
 

I can make my own 
time capsule. 

 

 
MAT 
NAT 

 

Ukas emner: 
Repetisjon til prøve neste 
uke. 

Vi fortsetter med temaet: Når størrelsen teller. 
Ha med PC, arb.bok, skrivesaker, GB og OB på skolen. 
 
➢ I uke 23 blir det en prøve om emnet Når størrelsen teller 

-  på skolen. I uke 22 repeterer vi.  
 

➢ Arbeidsinstruks for uke 22 finner du på Classroom. 
 

 
SAMF 

 

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

 Verdensdelene 
Vi fortsetter å jobbe med verdensdelene - Europa 
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. 

 
K&H 

 

Jeg kan formidle et 
budskap gjennom min 
“gatekunst.” 

 Innlevering av alle tre oppgaver i gatekunsten mandag kl.11  
Ta bilde av gatekunsten din og legg det inn i presentasjonen. 
Selve tegningen tar du med på skolen innen fredag for 
levering/vurdering. 
 
Bruk tid på å redigere oppgave 1 og 2 før innlevering. Vær kritisk 
til kvalitet på både oppsett og innhold. Gjør forbedringer. 

Jeg er bevisst god 
layout i besvarelsen 
min. 

 

 
KRØ 
 

Jeg har trent noe jeg 
liker 

 På tirsdag skal du ha ei treningsøkt på minimum 45 minutter. Det 
helt opp til deg hva du vil gjøre, men du skal bli svett og få økt 
puls. Torsdag velger du en av øktene vi har hatt til nå mens vi 
har hatt hjemmeskole. Velg ei av de og gjennomfør økta. Du skal 
tilslutt levere en rapport på Classroom fra begge øktene. 

Jeg har valgt den 
beste treningsøkta fra 
hjemmeskoletida. 

 

 
 

Classroom 
 

Google disk 
 



Campus I 
 

itslearning 
 


