
Vekeplan   8. trinn            Veke 45 og 46  

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 • Bruka ulike reknestrategiar med dei fire rekneartane 

• Vita kva negative tal er og rekna med negative tal 

• Kunna reknerekkefølgja og parentesrekning 

• Rekna med desimaltal og overslag 

• Vita kva potensar er og rekna med potensar 

• Vita kva kvadrattal og kvadratrot er og rekna med det 

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 ein del av kulturarven vår 

• Å diskutera ulike syn på bibelen 

Naturfag • Gje døme på observasjonar som viser at kontinenta på jorda har 
hange saman 

• Forklara korleis me kan vita at jordskorpeplatene bevegar seg 

• Gjere greie for kva platetektonikken er, og kvifor me kan kalla 
dette ein teori 

Spansk • Å presentere familien din 

• Å kunne beskrive deg sjølv og andre 

• Å sei når du og andre har bursdag på spansk 

• Tall frå 100-1000 

• Sterke verb SER & TENER 
 

Tysk • Kunna presentere familien sin, snakka om tysktalande land  

• Kunna bøya verb i presens  

• Kunna bruke artiklane 

• Jobbe med munnlege ferdigheiter 

Eng fordj • Utforska og presentera innhald, form og formål i spel, film og 
musikk. 

• Bruka engelsk munnleg og skriftleg i digital samhandling tilpassa 
formål, mottakar og situasjon. 

• Utforska og samanlikna språkbruk og verkemiddel i ulike media 
og samanhengar. 

Fys.ak.  • Kunne sjå og anerkjenne ulike eigenskapar som deltakara i ei 
gruppe har 

• Kunne trene på dei ulike basisferdigheitene gjennom ulike type 
aktivitetar og i samspel med andre.  

Friluftsliv 
• Fiske, jakte eller høste fra naturen og fortelle hvordan 

naturressursene kan brukes og oppbevares 

• Gjøre rede for allemannsretten og bestemmelser som regulerer 
ferdsel i og bruk av naturen 

Programmering • Programmera med Lego Mindstorms 



• Byggja ulike robotar for å løysa ulike problem 

Olweus • Ungdomstid 

• Klassemiljø 

 

INFORMASJON TIL HEIMEN 

Matematikk-prøve på fredag i veke 45 
På fredag skal trinnet ha sin første matematikkprøve. Den varer i to timar og består av to 
delar: ein utan hjelpemiddel, og ein med hjelpemiddel. Det er viktig at elevane tek med seg 
blyant, penn, kalkulator og linjal. Det kan òg vera lurt å ha med regelbok, skrivebøker, og 
dei fysiske mattebøkene til del 2. Det er ikkje lov å bruka iPad på prøven.  
 
BlimE!-dagen 11.november 
11.november er det BlimE!-dagen. Kl 11 heile veke 45, vil Øyvind (TL-sjef) opna opp 
aulaen for å dansa og trena. Markeringa av dagen vil vere litt frivillig, men meir informasjon 
vil komme! Viss du vil trena heime, gå på https://nrksuper.no/blime. 
 
Elevundersøkinga 
I veke 46 skal me gjennomføra elevundersøkinga. Elevundersøkinga er ei årleg 
undersøking der elevar får sei si meining om læring og trivsel i skulen. Svara blir brukte av 
skulen, kommunen og staten for å gjera skulen betre. I Time kommune er dette ei 
obligatorisk undersøking som elevane må gjennomføra. 
 
Hei Verden 
I veke 47 og 48 skal me ha "Hei Verden"- veke. I samband med dette skal me ha ein 
elevkveld på skulen onsdag 30.11 på kveldstid. Hald av datoen, og gi beskjed til f.eks 
besteforeldre at dei også er inviterte. Meir informasjon vil komma. 
 
Helsing oss på 8.trinn 

 

HEIMEARBEID VEKE 45 

Norsk 1 Les 15 minutt i boka di. Skriv inn i logg. 
Anna lekse etter avtale med faglærar. 

Engelsk 1 Listen to the text Spider Swallowing and read it twice. Answer 
questions on ON, Fascinated animals week 45. 

Matematikk  Førebu deg til skriftleg prøve i kapittel 1: Tal og talforståing som 
skal vera på fredag i 2. og 3. time. Målark ligg på OneNote og 
øveprøve har du fått utdelt. Lykke til! 

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

KRLE 1 Me jobbar vidare med Fedrehistoria Og Historiske bøker i Det 
gamle testamentet. Kvar enkelt faglærar gjer heimearbeid til sin 
klasse.  

2 8a og 8b: Arbeid vidare med oppgåva i BookCreator. 

Spansk  Bli ferdig med å beskrive deg sjølv på spansk. Legg inn på ON 
under heimearbeid. 

Tysk  Bli ferdig med å beskrive deg sjølv og familien din på tysk. Lever 
inn på ON – Heimearbeid eller Arbeid i timane.  

Eng fordj  Read p. 139 in On The Move. Learn 7 new words p. 139.  
If you were going to write a book, what would the main character 
be like? Describe the character`s look and skills.   
Write your description on ON-heimearbeid, week 45. 
 

https://aunivers.lokus.no/nn/fagpakker/spraak/stages-8-10/temaer/amazing-animals/spider-swallowing/spider-swallowing?r=L2xvYy8xNjI3NSMhL2FhcnN0cmlubjgvMTcwMTc%3Dand


Dictation on Thursday:   
Joanne Rowling is a famous British author. She created the 
character Harry Potter and the world he lives in. He came to life 
one day when J.K. Rowling sat on the train daydreaming. 

Friluftsliv  Møt i 8B sitt klasserom. Ha med ipad. Me held frem Med å laga ei 
brosjyre om ein organisasjon som arbeid for miljø og friluftsliv.  
Ha óg hodelykt og gode klede til å vere ute og spele litt stratego. 

Programmering  Møt i biblioteket og ha med iPad, me held på med Lego. 

Fys.ak.   Gruppa vert delt i tre. Sjå Teams for meir informasjon.  

 

 

HEIMEARBEID VEKE 46 

Norsk 1 Les 15 minutt i boka di. Skriv inn i logg. 
Anna lekse etter avtale med faglærar. 

Engelsk 1 Listen to the text Following Boo and read it twice. Record a 
summary of the story on ON-heimearbeid week 46. 

Matematikk  Gjer oppgåve 2.8, 2.9 og 2.11 s. 106 i grunnboka. Ta bilete av 
arbeidet ditt og lever på OneNote.  

Samfunnsfag 1 Du får eventuelt heimearbeid direkte av faglærar.  

KRLE 1 Me jobbar vidare med Fedrehistoria Og Historiske bøker i Det 
gamle testamentet. Kvar enkelt faglærar gjer heimearbeid til sin 
klasse. 

2 8a og 8b: Arbeid vidare med oppgåva i BookCreator. 

Naturfag 1 Svar på spørsmåla på s. 107. Du finn svara i boka på s.105-107. 
Lever på OneNote. 

Spansk  Førebu deg til verbtest på torsdag. Alle svake verb og TENER og 
ESTAR som sterke verb.  

Tysk  Øv deg på å bruke “gibt es” + tal frå 20 til 100: oppg. 2, S. 40 (eit 
bilete av klasserommet ditt + lydfil, lever inn på ON – 
Heimearbeid).  

Eng fordj  Read p. 143 in On The Move. Learn 7 new words p. 143.  
Madonna has been a big star for a long time. Who do you think is 
a big star? Find 5 facts about the star and write them in your own 
words on ON, Heimearbeid, week 46. 
  
Dictation on Thursday:  
Madonna has received awards for many of her records, but she 
has also been criticised for her style over the years. She is living 
proof that hard work pays off. "Life is short. My idea is that if I 
want something, I do it!" Madonna says. 

Friluftsliv  Møt i 8B sitt klasserom. Ha med ipad. Me avsluttar arbeidet med 
brosjyra og går til Sandtangen for å ta bilete av «området vårt». 

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

Fys.ak.   Gruppa vert delt i tre. Sjå Teams for meir informasjon. 

 

 

Bryne ungdomsskule  

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

