
 

UKEPLAN FOR: 8C UKE 2, 2021-2022  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere:  

Thomas Sæther Knudtsen – thomas.saether.knudtsen@kristiansund.kommune.no  

Randi Vibeke Pedersen – randi.pedersen@kristiansund.kommune.no 

Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152 elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
 
 
 
 
 

 

Ordenselever: 
Margrethe og Lily 

Prøver denne uken: 
Ons: Notetest (gr. 1) Må kunne C-dur 
skala utenatt 
 

MOT Til mandag: Til tirsdag: Til Onsdag: Til Torsdag: Til Fredag: 

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spansk: Øv på quizlet om lan 
Fransk: Øv på å lese “Marcel og 
Alexandre” s.60. Lær nye gloser 
og oversett. 
Norsk: Arbeid med kurs 4.2 
«Fortellinger – ideer, synsvinkler 
og tid». Kurset skal leses gjennom 
– dere skal ikke gjøre noen 
oppgaver hjemme, men det er 
viktig at dere leser gjennom 
kurset grundig.  

 

Musikk: Notetest (gr. 1) Må kunne C-
dur skala utenatt 

Fransk: Dialoger s.60: les/oversett/ 
lær nye gloser 

ALF: Husk forkle og hårstrikk. 
K&H: Du må ha en tanke om 
hvordan sparebøssen/fantasidyret 
ditt skal se ut. Sløyd: les gjennom 
oppgaven + vurderingskriteriene. 
Lag deg ett ideforslag.  
Nat.: Hver ferdig med fagteksten 
Energi og overføring av energi 

Mate. Regn minst tre oppgaver 
videre med standardform 
Nat.: Hver ferdig med fagteksten 
Hvor kommer energien fra. (første 
halvdel) 
 

Musikk: Gr 2 (dans): Lever inn 
anmeldelsen din på Teams innen kl. 
16:00. 
Engelsk: Kap 3 tema: British food. 
Les teksten British food og svar 
deretter på oppgavene  reading to 
understand 
Samfunnsfag: repeter fagstoff – 
bruk gjerne power pointen. Vi skal 
ha en kahoot/quiz i timen på fredag.  
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Ukeplan for 8C                                                                                                                                                              Uke: 2 

MOT Mandag 10. januar Tirsdag 11. januar Onsdag 12. januar Torsdag 13. januar Fredag 14. januar 

1.time 
08.25-
09.10 

NORSK 
Arbeid med fortelling. Vi ser på 
sjangertrekk og hva en fortelling 
på inneholde 
Skolestudio: 
«Spenningsoppbygging»  
 
 
 
 

TILVALGSFAG 
ALF: Evaluering av pizza 
Fransk: Oppg. s.67 
Spansk: Mapa de Europa 
Tysk: Guten Apetit! Tekster og 
oppgaver på skolestudio 

MUSIKK 
Siste gang på runden 
Notetest (gr. 1) 
Innlevering av rytmeoppgave 

 

NATURFAG 
Energikilder 
 
Vi gjør forsøk med 
partikellmodellen.  
(kompresjon/utvidelse) 

ENGELSK 

 
Vi hører opp lekse og jobber 
videre i skolestudio med tema 
British Food. 
 

2.time 
09.15-
10.00 

MATEMATIKK 
Vi repeterer kvadrattall og 
kvadratrot 
Vi jobber med tall på 
standardform 
 
Vi blir kjent med nyboka. 
 
 

KROPPSØVING 

 
Volleyball 
styrkeøvelser 

TILVALGSFAG 
ALF: Kjøkkenet. Husk forkle. 
Fransk: Verbet faire (å gjøre) + 
fortelle/spørre om 
fritidsaktiviteter 
Spansk: Quiz + América Latina 
Tysk: Guten Apetit! Tekster og 
oppgaver på skolestudio + 
lytteøving 

3.time 
10.10-
10.55 

ENGELSK 
Kap 3 “Goal” vi jobber med 
oppgavene her i skolestudio 
 
 
 

MATEMATIKK 

Mer om store og små tall på 
standardform. 
 
+ oppstart Algebra. 

NYNORSK 
Oppstart substantiv 
 
Ein gut – guten – gutar – gutane 

4.time 
11.30-
12.15 

SAMFUNNSFAG 
Den franske 
revolusjonen 
 

NORSK 
Arbeid med fortelling. Vi ser på 
sjangertrekk og hva en fortelling 
på inneholde. 
Vi gjennomgår leksa – 
«Fortellinger – ideer, synsvinkler 
og tid» 
 
Skolestudio: de forskjellige 
delene av en fortelling.  
 

KUNST OG HÅNDVERK 
Keramikk: vi starter på 
sparebøssen 
Sløyd: oppstart 
skrin/blyanthoder 

SAMFUNNSFAG 
Kahoot/Quizlet om «den franske 
revolusjonen»  

5.time 
12.25-
13.10 

VALGFAG 
Dred: 
Fysak: Akebrett og bål. Ha på 
uteklær, akebrett og bålmat. 
Tekno: 
PFS: Vi planlegger 
åpningsnummer til NGP 
 
 
 
 
 

KROPPSØVING 

 
Volleyball 
utholdenhetsløype 

KRLE 
 
Vi jobber videre med islam.  
 
Viktige begreper innenfor islam, 
en sang om islam og muligens en 
podcast om islam.  

6.time 
13.15-
14.00 

SAMFUNNSFAG 
Den franske revolusjonen 

 

NATURFAG 
Elektrisk energi, energibevaring 
og energitap. 



 


