
 

 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 381 85 972 

 

8A 
Arbeidsplan 

for uke 44 
 

Navn:____________________ 

Informasjon: 

 

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
44 

    Fysisk aktivitet 
og helse: Vi går 
tur, ta med ved 
og pølser, husk 
riktig tøy 

Uke 
45 

     

Uke  
46 

     

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vær en god lytter og samtalepartner.  
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne: 
-  

 

Matte Du skal kunne: 
- subtrahere og addere 
brøke 
-kunne sammenlikne 
brøker 

Til tirsdag: Gjør oppgave 2.20-2.24 s.56 og 57 i Grunnboka 
 
Til onsdag: Vis at du kan addere og subtrahere brøker med lik nevner. Se 
s.58-60 i Grunnboka 
 
Til fredag: Se på s.61 i Grunnboka, gjør deretter 6  oppgaver fra s.62-65. 
 

Eng Du skal kunne: 
- snakke og skrive om 
Australia 

For Tuesday: Lekser legges ut på classroom 
 
For Friday: Lekser legges ut på classroom 
 

Eng. 
Ellen 

  



Nat   
 

Sam Du skal kunne: 
- beskrive ulike former for 
makt 

Til tirsdag: Lekser legges ut på classroom 
 
Til torsdag: lekser legges ut på classroom 
 

Sp Du skal kunne: 
- Fargene 
- Tallene 15-49 

Til tirsdag: 
Gjør tarea 8 p. 21 i arbeidsboka (du må skrive inn  alle tallene i skriveboka).  
Til mandag: 
Øv på fargene - nå skal du kunne skrive og uttale dem.  
 

Ty Du skal kunne: 
- Oversette en tekst fra 
tysk til norsk.  
- Utvide ordforrådet på 
tysk.  

Til tirsdag: Oversett skriftlig minst tre av avsnittene på s. 16 i leseboka til norsk.  
 
 
Til mandag: Øv i minst 20 minutter på glosene på www.quizlet.com i løpet av 
uka! (Uke 44) 

Musikk Du skal kunne: 
- Forklare begrepene: 
melodi, harmoni rytme og 
dynamikk 
- Si noe om effektene: 
klang, delay, panorering 
og automasjon 

Til tirsdag:  
Vi skal ha kahoot! Les på sammendraget fra timene som jeg har lagt ut på 
classroom.  
 

 
  

http://www.quizlet.com/


 

 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 381 85 972 

 

 

8B 
Arbeidsplan 

for uke 44 
 

Navn:____________________ 

Informasjon: ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

Gym: Innefotball. Husk gymtøy og møt presist til timen! 
Studenter denne uka også.  

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
44 

  Konferanser   Fysisk aktivitet 
og helse: Vi går 
tur, ta med ved 
og pølser, husk 
riktig tøy 

Uke 
45 

     

Uke  
46 

     

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vi kommer raskt i gang og konsentrerer oss om arbeidsoppgavene. 
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne:  
- få oversikt over vanlige 
feil man gjør i skriving 
- øve på å skrive 
spennende 
- bøye a-verb i nynorsk 
 

Til onsdag: 
Gjøre oppgaveark om konjunksjoner. Lever i classroom når du er ferdig. 
 
Til torsdag: 
Oppgave 37 på s. 153 i nynorskboka. 

Matte Du skal kunne:  
- regne med brøk 

Til tirsdag: 2.35 og 2.36 s. 64 i Grunnbok. 
 
Til onsdag: 2.42-2.44 s. 68 i Grunnbok. 
 
Til fredag: Se lekse i Google Classroom 
 

Eng Du skal kunne:  
-  

Tuesday: 
Leksen ligger på Classroom. 
 
Friday:  
Leksen ligger på Classroom. 

Eng. 
Ellen 

  



Nat Du skal kunne:  
- Plantecellens 
oppbygning 
- Hvilke stoffer som 
reagerer med hverandre i 
fotosyntesen 

Til tirsdag: 
Les godt om fotosyntesen på s. 60-61. På tirsdag skal vi ha alias i timen, og da 
gjelder det å kunne flest mulige begreper fra disse to sidene! 

Sam Du skal kunne:  
- lære om grunnleggende 
forbrukerrettigheter 

Til torsdag: 
Les s. 84-86. Gjør oppgave 4 s. 87. Skriv i kladdeboka. 
 
 

Sp Du skal kunne:  
- Fargene 
- Tallene 15-49 

Til tirsdag: 
Gjør tarea 8 p. 21 i arbeidsboka (du må skrive inn  alle tallene i skriveboka).  
 
Til mandag: 
Øv på fargene - nå skal du kunne skrive og uttale dem.  

Ty Du skal kunne:  
- Oversette en tekst fra 
tysk til norsk.  
- Utvide ordforrådet på 
tysk.  
 

Til tirsdag: Oversett skriftlig minst tre av avsnittene på s. 16 i leseboka til norsk.  
 
Til mandag: 
Øv i minst 20 minutter på glosene på www.quizlet.com i løpet av uka! (Uke 44) 

Musikk Du skal kunne: 
- Forklare begrepene: 
melodi, harmoni, rytme 
og dynamikk 
- Si noe om effektene: 
klang, delay, panorering 
og automasjon 

Til torsdag:  
Vi skal ha kahoot! Les på sammendraget fra timene som jeg har lagt ut på 
classroom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.quizlet.com/


 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 38 18 59 60 

 

 

8C 
Arbeidsplan 

for uke 44 
 

Navn:____________________ 

Informasjon:     ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

Det var veldig hyggelig å treffe foreldre og elever onsdag sist uke, og jeg gleder meg til å treffe flere av dere 
på torsdag! 

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 45 
 

   Skrivetime - 
skummel 
fortelling 

Fysisk aktivitet 
og helse: Vi går 
tur, ta med ved 
og pølser, husk 
riktig tøy 

Uke 46 
 

   Skrivetime - 
skummel 
fortelling 

 

Uke 47 
 

     

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vær en god lytter og samtalepartner.  
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne:  
- skrive en skummel 
fortelling og bruke 
forskjellige virkemidler 
- bruke ulike måter å 
fortelle på når du skriver  

Til torsdag:  
● Forbered deg til skrivetimen. Se på bildene du har fått som 

utgangspunkt for skrivinga. Tenk gjennom hva fortellinga skal handle 
om. Skriv stikkord, eller lag et tankekart i skriveboka di. Dette kan du 
bruke i skrivetimen.  

 
Til fredag:   

● Ulike måter å fortelle på - Les s. 240-243 i KB. Gjør oppgave 3. s. 243. 
Lever på GC.  

  

Mat Du skal kunne:  
-  

 

Eng Du skal kunne:  
- snakke og skrive om 
Australia 

For Friday:  
Studentene gir lekse. 
 



Eng. 
Ellen 

  

Nat Du skal kunne:  
-  

 

Sam Du skal kunne:  
- fortelle hvordan Norge 
styres, og fortelle hva en 
kommune er, og hvem 
som bestemmer der. 

Til onsdag: 
Les s. 61-63 i Samfunn8. For hver overskrift (Hvordan styres Norge? Folket 
bestemmer. Makten skal fordeles.Menneskerettighetene) skriver du ned 
stikkord. På onsdag skal du kunne fortelle ut fra stikkordene du har skrevet.  

Sp Du skal kunne:  
- Fargene 
- Tallene 15-49 

Til tirsdag: 
Gjør tarea 8 p. 21 i arbeidsboka (du må skrive inn  alle tallene i skriveboka).  
 
Til mandag: 
Øv på fargene - nå skal du kunne skrive og uttale dem.  

Ty Du skal kunne:  
- Oversette en tekst fra 
tysk til norsk.  
-Utvide ordforrådet på 
tysk.  

Til tirsdag: Oversett skriftlig minst tre av avsnittene på s. 16 i leseboka til norsk.  
 
Til mandag: Øv i minst 20 minutter på glosene på www.quizlet.com i løpet av 
uka! (Uke 44) 

Musikk Du skal kunne: 
- Forklare begrepene: 
melodi, harmoni, rytme 
og dynamikk 
- Si noe om effektene: 
klang, delay, panorering 
og automasjon 

Til tirsdag:  
Vi skal ha kahoot! Les på sammendraget fra timene som jeg har lagt ut på 
classroom.  
 

 
 
Kontaktlærer: Trine Sæther, 45780452 

http://www.quizlet.com/

