
Vekeplan   8. trinn            Veke 43 og 44  

LÆRINGSMÅL DENNE PERIODEN: 

Norsk • Å bruka gode lesestrategiar før og mens du les 

• Å bearbeide det du har lese, slik at du hugsar det 

• Å finne gode kjelder 

Engelsk • Uttrykka seg med flyt og samanheng med eit variert ordforråd 
tilpassa formål, mottakar og situasjon 

Matematikk • Vita kva ein potens er og kva delar den består av 

• Rekna med potensar 

• Finna kvadratttal og kvadratrot 

• Rekna med parentesar 

Samfunnsfag • Kunna reflektera over kva som gjer eit samfunn levedyktig.  

• Kunna reflektera over moglegheiter og utfordringar ved eit 
mangfaldig samfunn. 

KRLE • Å få kjennskap til forteljingar som jødedom, kristendom og islam 
har felles, og som er en del av kulturarven vår 

• Å forstå Moses si spesielle rolle og oppgåve slik det kjem fram i 
det gamle testamentet 

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 de som er viktige i familien din og kunne begrepene 
på spansk 

• Å kunne beskrive deg sjølv og andre 

• Sterke verb SER & TENER 

Tysk • Lære om substantiv, kjønn og artikkel  

• Kunna bøye verb i presens  

• Lære nokre fakta om tysk språk og tysktalande land  

Eng fordj • Skapa ulike typar munnlege og skriftlege tekstar om sjølvvalde 
emne som presenterer, fortel eller forklarar gjennom ulike media 

• Vidareutvikla eigne munnlege og skriftlege tekstar på bakgrunn av 
tilbakemeldingar 

Arbeidslivsfag • Undersøke behov for varer og tenester på skulen og i 
lokalsamfunnet 

Kroppsøving • Bruka eigne ferdigheiter for å skapa framgang for andre 

• Eg kan laga eit alternativt opplegg om eg ikkje kan følgja vanleg 
kroppsøvingsundervisning. 

• Trena på varierte symjeteknikkar 

K&H • Kunne visualisere form ved hjelp av frihandsteikningar og 
arbeidsteikningar 

• Kunne arbeide med forskjellige materiale 

• Kunne bruke ulike verktøy og materiale på ein hensiktsmessig og 
miljøbevisst måte 

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

• Kunne trene på dei ulike basisferdigheitene i samspel med andre. 



Friluftsliv • Forstå og bruke teknikkar knytta til kart og kompass 

• Gjere rede for val av rute 

Programmering • Følgja oppskrift for å byggja ulike Legorobotar 

• Lære om substantiv, kjønn og artikkel  

Produksjon for 

scene 
• Utforska, reflektera over, og gjere rede for ulike prosessar som 

inngår i ein scenisk produksjon, og utføra oppgåver knytt til 
scenisk produksjon 

• Utforska og samtala om ulike kunstneriske uttrykk og 
kulturopplevelsar 

Olweus • Klassemiljø 

• Ungdomstid  

 

INFORMASJON TIL HEIMEN 

 
Vurderingar 
I veke 43 skal elevane skal ha ei innlevering i naturfag. Det skal óg bli gjennomført ei 
munnleg vurdering i spansk på torsdag same veke. 
 
 
Den kulturelle skulesekken 
Tysdag kl 11.20 skal elevane få vera med på ei framsyning gjennom den kulturelle 
skulesekken. Framsyninga heiter "Utanfor er himmelen blå". 
 
Senking av temperatur på skulen 

På grunn av straumsparing vil temperaturen i klasseromma bli 2 grader kaldare. Me 

anbefaler at elevane har med tøflar/innesko og varme nok klede. Jakke inne er framleis 
ikkje lov.  
 
 
Nasjonale prøvar 
Me har nå fått resultata på dei nasjonale prøvane i engelsk, lesing og rekning. Dette gjer 
oss god informasjon om korleis me kan tilretteleggje og arbeide vidare. Elevane vil få 
informasjon på utviklingssamtalane om korleis det har gått med kvar enkelt elev.   
 
 
Elev- og utviklingssamtalar 
Kontaktlærarar er i gang med elevsamtalane, og dei vil gjennomføra utviklingssamtalane 
etter dette. 
 
 
Helsing oss på 8.trinn 

 

HEIMEARBEID VEKE 43 

Norsk 1 Les 15 minutt i boka di. Skriv inn i logg om du har det. 

Engelsk 1 Listen to the text, Crazy Creatures and then read it two times. 
Choose 3-5 words  from the text and explain them. Write in ON – 
heimearbeid. 

Matematikk  Gjer oppgåve 1.106, 1.110 og 1.113 s. 71, 74 og 75 i grunnboka. 
Ta bilete av arbeidet ditt og lever på OneNote.  

Samfunnsfag 1 Arbeid med gruppeoppgåva “Samfunn”. Du får nærmare beskjed 
av faglærar om kva dette inneber.  

https://aunivers.lokus.no/nn/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/amazing-animals/crazy-creatures/crazy-creatures?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjgvMTcwMTc%3D


KRLE 1 Les vidare frå “Fedrehistoria” fram til “Farao nektar folket å reise” 
i kapittelet “Mosebøkene” i Aunivers. Gjer oppgåve 1-4 “Finn 
svaret” i slutten av kapittelet. Lever på OneNote. 

Naturfag  Leksa er at du skal arbeide med innleveringa om celler. Hugs 
innlevering fredag 28.okt 

Spansk  Førebu deg til Spanskprøve munnleg på torsdag. Målark finn du 
på ON 

Tysk  Les s. 138-139 i læreboka: “Substantiv”. Lær utanåt bestemd og 
ubestemd artikkel i han- (der, ein), ho- (die, eine) og inkjekjønn 
(das, ein) og fleirtal (die, -).  

Eng fordj  Read p. 40-42 in On The Move. Learn 7 new words p. 42. Do the 
quick ones p. 42.  
Dictation on Thursday:  
At Halloween, many people cut out scary faces in pumpkins. The 
light from the candles inside will shine through the cut-out eyes 
and mouths. 

Kroppsøving  8BC har symjing veke 43 

Friluftsliv  Møt 08.00 ved brua til Sandtangen. Ha med: sykkel, hjelm, sekk, 
refleks, lys og gode klede tilpassa ver. Me skal ha 
sykkelorientering. 

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

Fys.ak.   Hugs gymklede/sko, og sjekk Teams for beskjed frå lærar.  

Produksjon for 

scene 

 Sjekk teams tysdagskveld for informasjon om kvar vi skal møtes 
onsdags morgon.  

 

HEIMEARBEID VEKE 44 

Norsk 1 Les i 15 minutt i boka di. Skriv inn i logg om du har det. 

Engelsk 1 Listen to the text, Famous Animals and then read it two times. 
Find three facts from the text and then write the facts using your 
own words (ON- heimearbeid) 

Matematikk  Gjer oppgåve 1.121, 1.124 og 1.128 s. 79 i grunnboka. Ta bilete 
av arbeidet ditt og lever på OneNote. 

Samfunnsfag 1 Arbeid med gruppeoppgåva “Samfunn”. Du får nærmare beskjed 
av faglærar om kva dette inneber 

KRLE 1 Les vidare frå “Farao nektar folket å reise” og ut kapittelet 
“Mosebøkene” i Aunivers. Gjer oppgåve 5 til og med 7. Lever på 
OneNote. 

Spansk  Les og ta opptak av at du les høgt s. 38 i Gente textos. Legg lydfil 
inn på ON -> Heimearbeid -> Veke 44 

Tysk  Gjer oppgåva til torsdag: vel “Spørsmål I” Fragen 
(lag 5 spørsmål om kjendisar på tysk, lever inn ON-Heimearbeid; 
me skal svara på dei i timen på torsdag)  

Eng fordj  Read p. 50-52 in On The Move. Learn 7-11 new words p. 50. Do 
the quick ones p. 52. 
Dictation on Thursday:  
Halloween is a very old tradition. It is not an American tradition, 
as many people believe. Around 2000 years ago, folks in Ireland 
and Scotland celebrated New Year`s Eve on 31 October.  

Arbeidslivsfag  Elevane skal på bedriftsbesøk på Håland kjøtt på torsdag! Viktig 
å ha med sykkel, hjelm og riktige klede.  

Kroppsøving  8AD har symjing veke 44 

https://aunivers.lokus.no/nn/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/amazing-animals/famous-animals/famous-animals2?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjgvMTcwMTc%3D
https://aunivers.lokus.no/fagpakker/spraak/leute-8-10/laeringsloep/das-ist-deutsch/fragen?r=L2xvYy8xNjMzIyEvYWFyc3RyaW5uOC83NDIw


Friluftsliv  Møt i 8B sitt klasserom. Ha med ipad. Me skal ha gruppearbeid 
knytta opp mot organisasjonar som jobbe for natur og friluftliv. 

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

Fys.ak.   Hugs gymklede/sko, og sjekk Teams for beskjed frå lærar. 

Produksjon for 

scene 

 Viss du ikkje blir ferdig med refleksjonsoppgåva i timen så må du 
gjere den ferdig heime. Innlevering er fredag 4.11 på Teams 

 

Bryne ungdomsskule  


