
Vekeplan   8. trinn             Veke 40 - 42 

LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: 

Norsk • Forklara kva som kjenneteiknar ein god munnleg presentasjon  

• Planleggje og halde ein presentasjon  

• Å gje respons på andre sine presentasjonar  

Engelsk • Lesa, skriva og snakka om skulelivet 

• Reflektera rundt engelsk som fag og verdsspråk 

• Bygga ordforråd og setja punktum 

• Diskutera filmen på engelsk  

Matematikk • Rekna med desimaltal 

• Gjera om mellom ulike måleiningar 

• Rekna med samansette måleiningar 

• Gjera overslag i utrekningar 

Samfunnsfag • Reflektera over korleis identitet, sjølvbiletet og eigne grenser 
utviklar seg og blir utfordra i ulike fellesskap 

• Reflektere over likskap og ulikskap i identitetar, levesett og 
kulturuttrykk, og drøfta moglegheiter og utfordringar ved 
mangfald 

KRLE • Å førebu seg til prøve med ein gjennomtenkt plan som handlar om 
å forstå sentrale trekk ved hinduismen  

Naturfag • Forstå at alle organismar er bygde opp av celler 

• Forklara og teikne ei celle og kva ho består av 

• Gjere greie for likskapar og skilnadar mellom celler hos bakteriar, 
planter og dyr 

• Forklara samanhengen mellom korleis cellene er bygde opp, og 
funksjonen deira 

Spansk • Å presentere familien din 

• Å snakke om dei som er viktige i livet ditt 

• Å skildre seg sjølv og andre 

• Å seie når du og andre har bursdag 

• Namn i spansktalende land 

Tysk • Presentera seg på tysk 

• Bøya regelrette verb + zu sein, zu haben på tysk 

• Bruka uttalereglar 

• Personlege pronomen 

• Snakka om følelsar  

Eng fordj • Laga og presentera ein digital presentasjon om eit sjølvvalt tema 

• Kjenna til og kunna bruka ulike former av verbet “to be” riktig  

Arbeidslivsfag • Undersøke behov for varer og tjenester på skolen og i 
lokalsamfunnet 

Kroppsøving • Trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, 
individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar  

• Praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til 
å gjere andre gode 

Kantine • Læra å planleggja og gjennomføra produksjon av mat. 

• Læra om budsjett 

• Læra om marknadsføring av matproduksjon for sal 



Fys.ak.  • Kunne trene på dei ulike basisferdigheitene gjennom leik og 
ballspel. 

• Kunne trene på dei ulike basisferdigheitene i samspel med andre. 
Friluftsliv • Planleggje og gjennomføra tur til ulik årstid 

• Vise trygg og sporlaus ferd 

• Forstå teknikkar knytta til bål, kart og reiskap 

Programmering • Følgja oppskrift for å byggja ulike Legorobotar 

• Programmera ein Legorobot ved hjelp av blokkprogrammering 

Olweus • Klassemiljø  

• Psykisk helse 

 

INFORMASJON TIL HEIMEN 

Psykisk helsedag fredag 
Heile veke 40 er “Psykisk helse veke”. På fredag kjører me Psykisk helsedag, kor klassane 
får besøk av blåkors og skal ha workshop med forskjellige aktivitetar. Lærarane har sendt 
ut ein forms der elevane kan melde seg på forskjellige aktivitetar. 
 
Vurderingar 
På onsdag i veke 40 skal alle klassane gjennomføre ein vurdering i KRLE, og torsdag i 
veke 42 skal det bli gjennomført ein skriftleg vurdering i tysk. I tillegg skal elevane ha ein 
munnleg presentasjon i engelsk fordjuping. 
 
iPad-info 
Minner om at det er viktig at elevane ladar iPadane heime, slik at dei er klare for å bruka 
dei til skulearbeid i timane.  
 
Elevkveld 
Foreldrekontaktane ønskjer å arrangere ein felles elevkveld for alle på 8.trinn, onsdag 
23.11 kl 19 – 21. Sett datoen av i kalenderen allereie no! 
 
Haustferien 
Veke 41 er det haustferie. Me håper de får slappe godt av, men oppfordrar alle elevane til 
å lese ei bok i haustferien! Lesing er magisk! 
 
Helsing oss på 8.trinn 

 

HEIMEARBEID VEKE 40 

Norsk 1 Les 15 minutt i boka di. Fyll inn i leselogg på ON om du har. 

Engelsk 1 Read your English book – 20 min. Remember to fill the reading 

log (OneNore)!  

Matematikk  Gjer oppgåve 1.84 og 1.85  på s. 61 og 1.92 på s. 63 i 
grunnboka. Lever bilete av arbeidet ditt på OneNote.  

Samfunnsfag 1 Bruk side 23-29 og svar på spørsmål 1-5 på side 29. 
Lever på ON. 

KRLE  Førebu deg til skriftleg prøve på onsdag om hinduismen. 
Innhaldet finn du på Aunivers Store spørsmål under temaet 
hinduismen. 

Naturfag 1 Gjer oppgåve 6 s. 52 i Brettboka 

2 Gjer oppgåve 5 s. 52 i Brettboka 

Spansk  Øv på gloseprøve om verbbøying på torsdag. Kun regelrette 
(svake) verb. 



Tysk  Øv til prøven + repeter følelsar og handlingar s.18  

Eng fordj  Gjera ferdig presentasjonen 

Arbeidslivsfag  Me skal på bedriftsbesøk til Bryne Bil AS torsdag. Det er viktig at 
alle har med seg sykkel og hjelm. 

Kroppsøving  8A og 8D har symjing fredag.  

Kantine  Planlegging – møt i 8a sitt klasserom. 

Friluftsliv  Avspasering 1.-2.time, men du skal dokumentere eigentur. 
Oppgåve og kriteria ligg på OneNote 

Programmering  Møt i biblioteket og ha med iPad. Me held fram med å byggja 
Legorobot og programmera den. 

Fys.ak.   Hugs gymklede/sko - sjekk Teams.   

 

HEIMEARBEID VEKE 42 

Norsk 1 Les 15 minutt i boka di. Fyll inn i leselogg på ON om du har. 

Matematikk  Gjer oppgåve 1.98, 1.100 og 1.101 på s. 67 i grunnboka. Ta 
bilete av arbeidet ditt og lever på OneNote.  

Samfunnsfag 1 Les side 30-33 i Arena. 

• Spørsmål: Sosial kontroll kan bli opplevd som noko negativt 
og styrande. Men på kva må kan sosial kontroll også verka 
positivt for både enkelt menneske og samfunnet? 

Lever svaret ditt på ON. 

KRLE  Les første del av Mosebøkene inne på Aunivers --> Store 
spørsmål --> det gamle testamentet. Svar på «Finn svaret» 1-4. 
Lever svara dine på OneNote.  

Naturfag  Gjer oppgåve 7 s. 52. Skriv heile teksten i kladdeboka eller 
OneNote. Lever på ON. 

Tysk  Skriftleg vurdering på torsdag. Øv deg. Målarket ligg på Teams 
(tysk, oppgåver); sjekk ON-eiga mappe -prøver.  

Spansk  Lag presentasjonsvideo om deg sjølv og lever på ON. Kriteria ligg 
på ON under vurdering, eller blir gitt av lærar. 

Eng fordj  Halda presentasjonen 

Kroppsøving  8A og 8D har symjing fredag. 

Kantine  Hugs hårstrikk til langt hår og forkle. 

Friluftsliv  Møt i 8B sitt klasserom. Ha med ipad og uteklede. Me skal visa 
fram bilete frå eigentur, og gå ut etterpå. 

Programmering  Møt i biblioteket og ha med iPad. Me held fram med Lego 
Mindstorms. 

Fys.ak.   Hugs gymklede/sko - sjekk Teams.   

 

 

Bryne ungdomsskule  


