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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: 23 Navn: 

Informasjon  
 
Fra torsdag er vi igjen samlet som klasser på skolen, det gleder vi oss til:) 
Litt praktisk informasjon: 
● Skoledagene vil være fra 08.30-14.00 alle dager. 
● Elevene må ha med niste og drikkeflaske. Kantinen er stengt, og det er 

ikke mulighet for å kjøpe mat på butikken. Vi spiser sammen i 
klasserommet. 

● Hvis elevene er syke skal de være hjemme, husk å gi beskjed. 
● Mobiler, capser og luer skal igjen låses inn i skapet. Husk nøkkelen:) 
● Hallen og garderobene er fortsatt stengt, KRØ blir ulike aktiviteter ute. 
● Fortsatt fokus på god håndhygiene.  

 
Dere finner mer informasjon om smittevern på skolens hjemmeside. 

 
Matematikkprøve torsdag- husk kalkulator/lommeregner og 
skrivesaker. 
Klassesirkel fredag. 
 

SOSIALT MÅL  
 

Jeg bruker et positivt språk i møte 
med andre. 

 
 

 

Mandag 
FRI 
 
 
 
 

Tirsdag 
Hjemmeskole: 
Matte/naturfag 
Gruppe 2: meet 9.30 
Gruppe 1: meet 12.30 

Onsdag Torsdag 
Alle møter på skolen 
Inngang fra 
8.20-08.30 

Fredag 
Alle møter på skolen 
Inngang fra 8.20-08.30 
 

Uteskole 
A:  
Terneviga. 
Oppmøte kl 09.30 
i Ternevika. 
Du kan gå, sykle 
eller bli kjørt ut.  
 
B:  
Grimsvann rundt 
Oppmøte kl 09 på 
p-plassen Karuss 
 
C:  
Myren Gård 
Oppmøte kl 09 
ved  
steinen i 
skolegården 

8a1 8b1 8c1 8a 8b 8c 8a 8b 8c 

Samf Eng Samf Matematikkprøve 
Husk skrivesaker 
og lommeregner. 
 

KRLE KS KRLE 

Pause Pause: 9.45-10.00 

Eng Samf Eng KRLE KRØ KRLE 

Lunsj Lunsj  
Spise 11-11.15 
Pause: 11.15-11.45 

Lunsj  
Spise 11-11.15 
Pause: 11.15-11.45 

8a2 8b2 8c2 8a 8b 8c 8a 8b 8c 

Samf Eng Samf KRØ A-tid KRØ KS KRLE KS 

Pause Pause: 12.45-13 Pause: 12.45-13 

Eng Samf Eng A-tid KRØ A-tid KRØ KRLE KRØ 
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 ARBEIDSPLAN UKE 23 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 
 
Fag Mål Jobb med 

 
ENG 
 

I can make my own 
time capsule 

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

 

 
MAT 
NAT 

 

Prøvepensum: 
Kap.7 i Faktor (ikke masse) 
og s.84-87 i Trigger. 

Matteprøve torsdag.( Alle tips står på arbeidsinstruksen uke 22 
og uke 23 på Classroom.) 
 
Nettsiden skal være ferdig og publiseres innen fredag kl 14.00. 

 
KRLE 
 

Jeg jobber godt med 
refleksjonsoppgaven 
på fredag. 

 Dere får oppgaven og instruks på skolen. 

 
SAMF 

 

Jeg kan fortelle om 
forskjeller og ulikheter 
mellom land i Europa 
og Afrika. 

 Du skal denne uken begynne på en oppgave der du 
sammenligner to land. Et i Europa, og et i Afrika. 
Du skal blant annet sammenligne geografi/landskap, økonomi og 
befolkning. Du vil få en utfyllende instruks i timen. Du skal kunne 
fortelle om dette muntlig i uke 24. 
 
Bruk denne siden for å finne informasjon om det landet du 
velger: 
https://www.fn.no/Land 
 

 
KRØ 
 

Jeg er en aktiv og 
positiv deltaker. 

 Vi gjør ulike aktiviteter ute. 
Dere trenger ikke gymtøy til øktene. 
 
 
 

 
 

Classroom 
 

Google disk 
 

Campus I 
 

itslearning 
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