
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:  90894080(SMS blir ikke lest) 

8. trinn Uke: 36 Navn: 

Informasjon  
Søppelrydding: 8B 
 
Velkommen til utviklingssamtaler denne uka. Se egen innkalling. 
Det blir ikke leksehjelp denne uka. 
 

SOSIALT MÅL  
 Vi ser hverandre i øynene når vi 
hilser på hverandre. 

 
 

  
  

8A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25  K&H  Norsk KRØ Norsk Språk 

/Arbeidslivsfag 
Engelsk 

09.25-10.05  K&H  Engelsk KRØ Engelsk Naturfag Matte 
10.15-11.00 Matte Norsk Klassesirkel Norsk Norsk 
11.00-11.40      
11.40-12.25  K&H  Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Matte KRLE 
12.25-13.05  K&H  Engelsk Språk 

/Arbeidslivsfag 
KRØ Matte Samfunnsfag 

13.15-14.00 Naturfag Språk 
/Arbeidslivsfag 

KRØ Valgfag  

14.00-14.45    Valgfag 
  
 

8B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25 Kroppsøving 

 
Krle K&H 

 
Engelsk Språk/Alf Matematikk 

09.25-10.05 Engelsk Norsk Naturfag Kroppsøving 
 10.15-11.00 Matematikk Matematikk Samfunnsfag Engelsk 

11.00-11.40      
11.40-12.25 Samfunnsfag Samfunnsfag Norsk Norsk Engelsk K&H 
12.25-13.05 Norsk Språk/Alf 

 
Naturfag Norsk 

13.15-14.00 Naturfag Matematikk 
Valgfag 

 
14.00-14.45  Leksehjelp  
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8C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

 
08.45-09.25 Naturfag Matte KRØ Språk 

/Arbeidslivsfag 
K&H 
(gr.2) 

Engelsk 

09.25-10.05 Matte Matte KRØ Engelsk K&H 
(gr.2) 

Norsk 

10.15-11.00 Norsk Samfunnsfag Norsk Matte Engelsk 
 

11.00-11.40      
11.40-12.25 KRLE Naturfag K&H 

gr.1 
Norsk Naturfag Norsk 

12.25-13.05 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

K&H 
gr.1 

Engelsk Samfunnsfag Norsk 

13.15-14.00 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

Samfunnsfag Valgfag  

14.00-14.45    Valgfag  
 
 
  
  
 

 
  



ARBEIDSPLAN UKE 36 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

Fag Mål Jobb med 

 

NORSK 

Jeg kan bruke enkel 
og dobbel konsonant 

 Vi begynner med rettskriving og fortsetter å jobbe med 
høytlesingsboka. 

Jeg kan skrive 
personskildring 
 

 

 

Sidemål 

Eg kan finne ord som 
skil seg frå bokmål. 

 Vi samanliknar bokmål og nynorsk. 

 
ENG  I focus on how to read 

a text. 
 

 We work with different texts in class. 
 

 
MAT 

 

Jeg kan faktorisere ulike 
tall. 

 Vi jobber i grupper med hoderegningsoppgaver fra gamle nasjonale 
prøver. 
Vi introduserer og gjør oss kjent med Campus inkrement. 
Vi ser filmene 1.2, 1.8 og 1.9 på CI og gjør oppgaver som hører til. 

Jeg er kjent med 
Matematikk på Campus 
inkrement. 

 

  
NAT 

 

Jeg kan fortelle om 
utstyr,sikkerhet og 
arbeidsmetoder i 
naturfag. 

 Vi gjør forsøk sammen(s.21) og skriver rapport sammen. 
Vi leser sammen(s.22-24 )og ser på filmer sammen. 

Jeg er kjent med Nova 
på Campus Inkrement. 

 

 
SAMF 

 

Jeg vet hva de ulike 
partiene i Kristiansand 
mener om 
skolepolitikk. 

 Vi fortsetter og gjøre oss kjent med “Barnas valg 2019” 
https://barnasvalg.reddbarna.no/ 
Vi leser s. 266-274 sammen på skolen. 
Vi gjør oppgaver sammen i timene. 
Hjemme: Gå inn på nrk.no hver dag. Merk deg hvilken valgnyhet 
du legger merke til først. Vi snakker om dette på morgensamling 

Jeg vet om hvilke 
partier som ligger til 
venstre, i sentrum og 
til høyre i norsk 
politikk. 

 

 
KRLE 
 

Jeg kan fortelle om 
Sokrates 

 Målet denne uka er å å lære litt om Sokrates og hvordan han 
stilte spørsmål slik at folk lærte mer om seg selv. 
Noe å tenke på: Stoler vi på det vi leser på nett? Bør vi stille 
kritiske spørsmål til det vi hører? 

Jeg kan fortelle om å 
søke etter sannheten 

 

 
K&H 

 

Jeg kan forklare 
ornament, bord og 
flatemønster. 

 Vi konstruerer seksbladsrosa og arbeider med mønsterbygging. 
Ha alltid pennal med til KH-timene. 

 
KRØ 
 

Jeg kan løpe, hoppe 
og kaste. 

 Vi øver teknikk og spiller “Lillebror i midten”. Vi spiller litt tilslutt. 
 Det blir friidrett i den andre dobbelttimen. Husk tøy til både ute 
og inne dersom de melder mye regn. (Vi ellers alltid ute frem til 
høstferien.) 

Jeg kan slå pasninger 
på ulike måter med en 
fotball. 
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TYSK 
 

Jeg kan 
      +    hele alfabetet 

+ de bokstavene 
med omlyd. 

+ husk v, o og u 
+ ukedager  

 Vi skal lese side 10 -11 og 12-13. Temaet er Tyskland. Språk og 
land 
 
Vi skal lære litt om landet ved å se på hvordan det er oppdelt. 
 
Lekse torsd: kunne si alfabetet, og de bokstavene som uttales 
annerledes.  

 
FRANÇAIS 
 

Jeg kan si alfabetet på 
fransk 

 Art. no/ fr, p.19, spill, chouette 1, Monsieur, Madame, Mademoiselle 
Lekse, tors:  
les/oversett  m/ lydfil s. 12-13 + alfabetet, og bøy parler + habiter. Jeg vet hva artiklene 

un/une + le/ la betyr. 
 

 
SPANSK 
 

Jeg  kan presentere 
meg 
Jeg kan hilse på noen 

 Jobb med gloser - kap  a og 1b  
s.6-11 i Vale lesebok 
 
Kom forberedt-Pc - penal-glosebok-skrivebok-lesebok-mappe m ark 
 
Lekse til torsdag: Oppgaver i Google classroom 

Jeg kjenner til 
spansktalende land i 
Latin Amerika 

 

 
ALF 

 

Vi kan spikre, måle og 
sage. 
 

 Vi fortsetter på krabbeteina vår. Gjennomgang av 
læringsmålene knyttet til denne. 

 
VALG- 
FAG 
 

Produksjon av varer og tjenester: ta med pc til valgfagstimen. 
Fysisk aktivitet og helse: Ulike ballspill på banen. Husk inne- og utetøy ved variert vær. 

 
 
 
 


