
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

 8.trinn  uke 14 
 
 
 
 
 
 
Sosialt læringsmål: 

Ta vare på hverandre   

Informasjon: 
 
Du må inn i Google classroom for de ulike fagene for å få en detaljert oversikt over hva 
du skal jobbe med hver dag. De fleste innleveringer skal også gjøres der. 
 
 
 
 
Hver dag skal du lese minimum 30 minutter i en god bok. Dersom du ikke har en bok 
kan du kikke i bokhylla hjemme, dra på biblioteket og låne en eller gå inn på 
https://lesemeister.no/ og se om du finner en der. 
 
 
ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Samfunnsfag 2t Matte 1,5t Naturfag 2t Musikk 2t Matte 2t 

Kroppsøving 1t Språk/Alf 1t Kroppsøving 1t Språk/Alf 1t Kroppsøving 1t 

Norsk 1,5t Engelsk 2t 
 

Lesing 30 min Norsk 1,5t Engelsk 1,5t 

 

Lesing 30 min Lesing 30 min Lesing 30 min Lesing 30 min 

 
 
 
 
 
 

https://lesemeister.no/


TEMA: 
 

Matematikk: Måling og enheter 
Tirsdag kommer det en praktisk oppgave som går ut på å 
beregne areal og volum av boligen din.  
Fredag vil by på et påskemysterium som skal løses på 
kjøkkenet ditt med hjelp av et vaffeljern og noen smakfulle 
ingredienser.  

Naturfag: Verdensrommet. Den prisbelønte dokumentarserien 
“Cosmos - A spacetime odyssey” med Neil deGrasse Tyson 
gir elevene unik innsikt i vitenskapens historie, de virkelig 
små og de virkelig store sammenhenger i verden vi lever i. 
Til onsdag skal de se flere episoder av denne og lese s. 
190-197 i Eureka 8. Obs! Krever ViaPlay. 

Engelsk: Reading and writing stories. Spansk: Repetisjon kapittel 8 (el tiempo libre) og 9 (en el colegio) 

Norsk: 
 
 
 
og 
 
 
 
Nynorsk: 

“Kongens nei”. Norsk film om de dramatiske aprildagene for 
80 år siden. Oppgaver om karakterene (hovedpersonene) 
etter at du har sett filmen. Se Google Classroom.  
 
 
 
 
 
Elevene skal lese novellen “Piggsvin” på lesemeister.no, og 
deretter svare på tre oppgaver. Se Google Classroom. 

Tysk: Tirsdag: München: Oppgave på s. 106 i arbeidsboka.  
 
Torsdag: Ostern in Deutschland. Oppgaver på s. 129 i 
leseboka.  

Samfunn:  Oppgaver om monarkiet knyttet til filmen “Kongens nei”. Se 
Google Classroom. 

Alf: Tilby tjenester til noen som trenger det i ei vanskelig tid. 

Musikk:  Kroppsøvning: Opplegg deles på classroom kl. 9:00 de dagene dere har 
kroppsøving. Temaer for denne uka blir ulike varianter av 
hjemmetrening og en joggetur med innslag av styrke. 

 
 

 


