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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:  90894080(SMS blir ikke lest) 

8. trinn Uke: 38 Navn: 

Informasjon  
Husk å levere bøker du lånte før sommerferien.  
 
Det blir foreldremøte onsdag 25. september fra 18-20 
Egen innkalling kommer i løpet av uka. 
 
Søppelrydding:8A 

 
 

SOSIALT MÅL  
  
Jeg er positiv og inkluderende 

på Bragdøya. 
 

   
8A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-08.45  
Overnattingstur til 

Bragdøya. 
Båten går fra 

Lumber v/Skyland 
kl. 10:00. 

 

 
Vi kommer hjem 

med båten klokken 
10:00 til samme 
sted. Vi går hjem 
når vi er ferdige 

med turen. 
 

Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25 Norsk NP 

Regning 
Engelsk 

09.25-10.05 Norsk Matte 
10.15-11.00 Naturfag Norsk 
11.00-11.40    
11.40-12.25 Klassesirkel Matte KRLE 
12.25-13.05 KRØ Samfunnsfag Samfunnsfag 
13.15-14.00 KRØ Valgfag  
14.00-14.45  Valgfag 
  

8B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling  

Overnattingstur til 
Bragdøya. 

Båten går fra 
Lumber v/Skyland 

kl. 10:00. 

 
Vi kommer hjem 

med båten klokken 
10:00 til samme 
sted. Vi går hjem 
når vi er ferdige 

med turen. 
 

Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25 Kroppsøving Nasjonale prøver 

i regning 
Matematikk 

09.25-10.05 Nasjonale 
prøver i engelsk 

Kroppsøving 
 10.15-11.00 

11.00-11.40    
11.40-12.25 Samfunnsfag Norsk Engelsk K&H 

gr.1 12.25-13.05 Norsk Norsk 
13.15-14.00 Naturfag 

Valgfag 
 

14.00-14.45  
 

8C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Bragdøya 

 
Overnattingstur til 

Bragdøya. 
 

Båten går fra 
Lumber v/Skyland 

kl. 10:00. 

Bragdøya 
 

Vi kommer hjem 
med båten 

klokken 10:00 til 
samme sted. 

 
Vi går hjem når 

Morgensamling 
 

08.45-09.25 Naturfag NP 
Engelsk 

K&H 
(gr.2) 

Engelsk 

09.25-10.05 KRLE K&H 
(gr.2) 

Norsk 

10.15-11.00 Norsk Gallery walk Engelsk 
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11.00-11.40    vi er ferdige med 
turen. 

 

 
11.40-12.25 Elevrådskurs 

 
Naturfag Norsk 

12.25-13.05 KRØ 
 

Språk 
/Arbeidslivsfag 

Norsk 

13.15-14.00 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

 

14.00-14.45  Leksehjelp   
 
 

 ARBEIDSPLAN 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

 
Fag Mål Jobb med 

 
NORSK Jeg kan tolke litteratur.  Vi jobber med med grammatikk, og leser videre i “Opphavet”. 

Vi snakker om litteratur og skriver i leseloggen. 
Jeg kan bruke og/å.  

 
Sidemål 

 

Vi blir kjent med 
læreboka i faget. 

 Vi gjer oss kjent med læreboka i nynorsk. 
Vi gjer oppgåver i timen. 

 
ENG 
 

We continue writing 
about an animal. 

 We will finish the text and work with it in class.  

 
MAT 

 

Jeg kan multiplisere og 
dividere med 10, 100, 
1000 osv. 

 GB s.23-26. 
Vi regner/øver på skolen. Dere får oppgaver fra GB og OB. 
Filmer på CI: 1.5 og 2.1 
B og C har bare en time matematikk og må fortsette med 
samme mål neste uke. 

Jeg kan multiplisere og 
dividere  med 
desimaltall. 

 

 
NAT 

 

Jeg bidrar aktivt med å 
lage oppgaver og finne 
svar om sikkerhet og 
utstyr. 

 Vi jobber med å forberede/gjennomføre  gruppetest om utstyr og 
sikkerhet. 
Se s.19 - viktige sikkerhetsregler. 
Se på Classroom - navn på utstyr. 

 
SAMF 

 

Jeg kan gi eksempler 
på historiske kilder. 

 Vi leser kapittelet “Sporene fra fortiden” s. 116-121 i Kosmos 
sammen på skolen. 
Gjør “finn svar i teksten” oppgave 1,5 og 6 på GC. 
Vi studerer ulike historiske kilder sammen i timen. 

Jeg kan forklare 
begrepet kildekritikk. 

 

 
KRLE 
 

Jeg kan bruke en ny 
lesemetode 

 Vi fortsetter å øve på lesemetoden vi startet på forrige uke 
(side 12-15), og fullfører oppgave 5 og 7, side 15 
(samarbeidslæring). Jeg kan forklare om 

Sokrates 
 

 
K&H 

 

Jeg kan forklare 
ornament, bord og 
flatemønster. 

 Vi arbeider praktisk med disse tre begrepene. Forklar også 
muntlig forskjellen på disse. 

 
KRØ 
 

Jeg kan løpe, hoppe 
lengde og kaste 

 Vi har friidrett eller hallaktiviteter. Ta med både ute- og innetøy. 

  



 
TYSK 
 

Vi repeterer de som 
har tysk på tirsdag 

 Det blir ferdig målark for en prøve i uke 39. Se etter at du får 
målarket. Det blir lite eller ingen undervisning i uke 38 

 
FRANÇAIS 
 

Je peux lire et traduire 
p. 23 (jeg kan lese/ oversette 
s. 23) 

 Mardi (tirs): p. 23 + ex. p. 28 + se på målark til prøven 
Jeudi: Vi øver til prøve. 
 
Devoirs (lekse): les/oversett p. 23 + jobb på øvearket til prøven Jeg er trygg på målene 

til prøven neste uke. 
 

 
SPANSK 
 

Jeg kan fargene   Kap. 3a - 3b  i Vale lesebok 
Oppgaver ark  
Google classroom 

Jeg kan tallene opp til 
49 

 

 
ALF 

 

Jeg kan måling, 
spikring, saging og 
bøting. 

 Vi fortsetter på teina vår. Vi monterer spilene nøye. Så står 
kalvene (inngangene) for tur. Disse må bøtes/sys nøye 
sammen. 

 
VALG- 
FAG 
 

Produksjon av varer og tjenester: Ta med pc til timen.  
Fysisk aktivitet og helse: Siste økt i tredelinga. Fotball og volleyball ute. Basket inne. 
 

 
 
 
 


