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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: 39 Navn: 

Informasjon  
 
Husk å levere bøker du lånte før sommerferien.  
 
Velkommen til foreldremøte onsdag klokken 18-20 
Vi møtes på musikkrommet og går klassevis etterpå. 
 
Søppelrydding:8B 
 
 
 

SOSIALT MÅL  
 Jeg er en aktiv deltaker når vi 

arbeider med LUG- 
skoleprosjektet. 

 
 

  
  

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

/Arbeidslivsfag 
Engelsk 

09.25-10.05  K&H  Engelsk KRØ LUG Matte 
10.15-11.00 Matte Norsk Naturfag Norsk 
11.00-11.40      
11.40-12.25  K&H  Norsk Kick off LUG Sangsamling Matte LUG 
12.25-13.05  K&H  Engelsk Språk 

/Arbeidslivsfag 
KRØ Matte 

13.15-14.00 Naturfag 
gruppetest 

Språk 
/Arbeidslivsfag 

KRØ Valgfag  

14.00-14.45  Leksehjelp  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 Kick off LUG Sangsamling LUG LUG 
12.25-13.05 Norsk Språk/Alf 

 
LUG 

13.15-14.00 Naturfag 
Valgfag 

 
14.00-14.45  Leksehjelp  

 
 

8C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
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08.45-09.25 Naturfag Matte KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

K&H 
(gr.2) 

Engelsk 

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

Norsk 

10.15-11.00 Norsk Samfunnsfag Norsk Engelsk 
 

11.00-11.40      
11.40-12.25 KRLE Kick off LUG Sangsamling Naturfag LUG 
12.25-13.05 KRØ Språk 

/Arbeidslivsfag 
LUG Samfunnsfag 

13.15-14.00 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag Valgfag  

14.00-14.45  Leksehjelp  Valgfag  
 
 
  
  
 

 
  



ARBEIDSPLAN 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

 
Fag Mål Jobb med 

 
NORSK Jeg kan bruke 

personlig tilnærming 
 Vi jobber videre med boka og har fokus på kommaregler. 

Jeg kan bruke komma 
korrekt når jeg skriver 

 

 
 
ENG 
 

I can talk about this 
week’s text. 

 Text 2C page 40-41, learn new words page 223 
 
Tasks in class. 
 

I can explain how 
monkeys 
communicate. 

 

 
MAT 

 

Jeg kan regne med 
negative tall 

 Se 1.6 på Campus Inkrement til onsdag (8c tirsdag). 
Vi jobber med fortegn og regnetegn. Vi ser 2.5 og 2.6 på skolen. 
(Kanskje vi også kan se litt på 2.7 og 2.8 i slutten av uka) Jeg kan forklare 

“fortegn” og 
“regnetegn” 

 

  
NAT 

 

Jeg vet hvordan livet 
kan ha oppstått på 
jorda. 

 Nb! 14-dagers plan som også gjelder for uke 41. 
8a har gruppetest om sikkerhet og utstyr på naturfagrommet 
mandag 23.september. 
Nytt stoff: Tusenkunstnerne. 
Vi jobber med lærestoffet  s.35-53 i Trigger ved å lese, samtale, 
løse oppgaver, se video på Nova og gjøre forsøket fra s. 39. 
Du skal også lage en liten presentasjon (maks 5 bilder) om 
bakterier.Kanskje noen har lyst til å presentere den for klassen? 
 

Jeg vet hvordan 
bakterieceller er bygd 
opp. 

 

 
LUG 

 

Leger uten grenser - et grenseløst skoleprosjekt 
Kick-off tirsdag. 
Onsdag: Bli kjent med glemte kriser og glemte fremskritt felles. Se LUG Dere velger krise og 
fremskritt og begynner å jobbe. LUG-timene torsdag og en time fredag gjør der arbeidet ferdig. 
Den siste LUG-timen fredag viser dere produktet og forteller om det til resten av klassen. 
 
Produkt: Dere lager noe som skal vises til klassen om en glemt krise og et glemt fremskritt. 
Produktet kan være en presentasjon, Prezi, eller en veggplakat. 
Husk at gruppa skriver logg etter hver jobbe-økt. 

 
KRLE 
 

Jeg kan filosofere  Vi skal bruke framgangsmåten på side 17 for å prøve å 
filosofere sammen. 

 
K&H 

 

Jeg kan stilisere 
selvvalgt naturform og 
lage bord, sirkelform 
og flatemønster. 

 Du designer ditt eget mønster til gavepapir. Bruk erfaringene fra 
arbeidet med seksbladsrosa. 

 
KRØ 
 

Jeg har vist god 
innsats. 

 Vi er ute også denne uka, men går inn om det regner for mye. 
Aktivitet : Vi prøver Karussløypa (uten tid), avslutter friidrett og 

https://legerutengrenser.no/skoleprosjektet/


Jeg er positiv.  spiller innebandy om vi må være inne en dag. 
 
TYSK 
 

Jeg kan alle målene 
på målarket 

 - Vi skal være trygg på bøying av zu sein i entall og flertall 
- kunne personlig pronomen  
- vi øver til prøve etter høstferien 

 
FRANSK 
 

Jeg er trygg på ALLE 
målene på målarket. 

 Vi øver til oppstartsprøven etter høstferien 

 
SPANS
K 
 

Jeg kan bøye tener i 
entall  
 
Jeg kan tallene fra 
13-49 
 

 Kap. 3a og 3b -  Vale 1  lesebok  
Tall, farger og spørreord 
Google classroom  
Øve på yo tengo - tu tienes - el tiene  
Ark 
Prøve til etter høstferien. Kap. 1-5 

Jeg kan spanske 
spørreord. 

 

 
ALF 

 

Vi kan måle, spikre og 
bøte kalver 
(inngangene) 
 

 Vi fortsetter på teina vår. 

 
VALG- 
FAG 
 

Fysisk aktivitet og helse: Tur til Oksøy/Flekkerøy på torsdag. Få egen lapp av Bård G. 
 

 
 
 
 


