
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 50, 
2022-2023  

http://www.minskole.no/nordlandet 

Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  

Ordenselever: hele klassen        
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152, elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter: Veronica Michelsen tlf.95178872 (mor til Lucas-Leander) og Elin Dolen tlf.98875551 (mor til Eline) 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

 

 
 

Riktig god jul og godt nytt år 
alle sammen 

 

Takk for et fint halvår på 8-trinn 

http://www.minskole.no/nordlandet
mailto:patrycja.dabrowska@kristiansund.kommune.no
mailto:solveig.phillips@kristiansund.kommune.no
mailto:elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no


Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 51 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

 
Høytlesing av julefortelling 
“SOS Juleaften” 

Oppmøte kl. 
08.50 utenfor 
kirka: 
Skolegudstjeneste 
I Nordlandet Kirke 
for dere som er 
påmeldt. 

Oppmøte kl 
08.25 
på skolen:  
Alternativ 
julemarkering i 
kantina for 
dere som har 
valgt dette. 

Felles juleavslutning i gymsalen 
for hele NUS 
 
 

 

 

Vi vil ønske dere alle en riktig god juleferie. Den er 
velfortjent. Dere er en kjempeflott gjeng. Slapp av, 

tilbring tid med familie og venner, og spis masse 

god mat. Vi sees på nyåret!        

 
Første skoledag er tirsdag 3. januar. Vi gleder oss 

til å møte dere igjen! 

2.time 
09.15-
10.00 

Skrekkelig jul – skumle og 
fæle juletradisjoner fra gamle 
dager 

 
10:00 Innebandyfinale 

 
Julekahoot på klasserommet 
(ha med mobil eller PC) 
  
Utdeling av karakterkort før vi 
ønsker hverandre god jul og tar 
en velfortjent ferie! 

3.time 
10.10-
10.55 

Felles julelunsj med trinnet.  
Ta med ekstra god matpakke 
så spiser vi sammen. 

Vi viser frem 
kunstverkene/julebildene eller one 
pager vi laget i går 

4.time 
11.30-
12.15 

One pager/plakat/collage:  
Jul for meg er… 

Arbeide med oppgaver til 
julefortellingen “SOS Juleaften” 

 

Endelig 
Juleferie! 

 

5.time 
12.25-
13.10 

Getty Museum Challenge 
juleutgave. 

 
Du må ha med mobilen din i 
dag! 
 

Vi rydder i gangen, tømmer og 
vasker over skapene våre og tar 
med alt hjem 

6.time 
13.15-
14.00 

Finale i innebandyturneringen. 
Vinnerne møter lærerlaget i 
gymsalen.  

  

  

  
 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


