
 

UKEPLAN FOR: 8B UKE 35, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Patrycja Dabrowska (patrycja.dabrowska@kristiansund.kommune.no) og Solveig Phillips 
(solveig.phillips@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Daniel og Henrik  
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152, elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter:  

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
Da starter første undervisningsuke. Vi håper at elevene får PC allerede på mandag, men dette er fortsatt usikkert. Den 
dagen de får PC utlevert blir dette prioritert over fagene den dagen, da det er mye nytt å lære seg. Vi sender hjem 
kontrakt for bruk av PC som både dere foresatte og elevene skal skrive under på og ta med tilbake på skolen.  
 
Dere har fått utdelt bøker av papir i tre fag, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Disse må dere gjerne legge boktrekk 
på. Bøkene skal være med på skolen når dere har faget, og tas med hjem igjen når de ikke skal brukes på skolen. De 
skal ikke ligge igjen i skapet. 
  

MOT Til mandag: Til tirsdag: Til onsdag: Til torsdag: Til fredag: 

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
UKESLEKSE: 
Legge trekk på alle tre 
skolebøkene.  
Ha med underskrevet PC-
kontrakt når dere får 
denne i løpet av uka.  
Husk innesko om du ikke 
har hatt med tidligere.  
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Ukeplan for 8B                                                                                                                                                 Uke: 35 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KRLE m/ Solveig 
Oppstart KRLE 
Å leve sammen  

KRØ m/ Solveig  
(Innegym)  
Introduksjon  
Vi starter med lek og ulike 
aktiviteter i kroppsøving.  
 

MUSIKK 
Vi møtes i auditoriet – trinnet 
deles inn i fire grupper. 

KRLE m/ Solveig  

 
Å leve sammen  

K&H m/ Patrycja og Solveig  
 
Oppstart K&H  

 
 

2.time 
09.15-
10.00 

NORSK m/ Solveig  
 
Oppstart  
Kapittel 1: Helter  
 
Tegneserier  

ENGELSK m/ Vibeche 
 
Gjennomføring av kartleggeren 

TILVALGSFAG 
Spansk: Vi lærer måter å hilse på 
og alfabetet 
Tysk: Vi lærer å hilse og si hva vi 
heter, sammenligne tysk og norsk 
Fransk: Vi lærer ulike måter å hilse 
på, alfabetet og litt om fransk uttale 
ALF: Vi blir kjent på kjøkkenet, går 
gjennom rutiner og regler. Oppmøte 
kjøkken. 
EFO: Chp.1 Travel 

3.time 
10.10-
10.55 

SAMF m/ Solveig  
Oppstart samfunnsfag  
Vi starter med kapittel 2: 

Hvem er jeg?  

 
Vi velger 

elevrådsrepresentanter og 

aktivitetsledere  

NATURFAG m/ Patrycja  
Hypotese og teori 
 
Hypotese på 1-2-3 (skolenmin) 

4.time 
11.30-
12.15 

ENGELSK m/ Vibeche  
  
Kartleggeren øvingshefte 

TILVALGSFAG 
Spansk: Introduksjon til 
spanskfaget 
Tysk: Introduksjon  
Fransk: Introduksjon til 
frankfaget 
ALF: Vi blir kjent på kjøkkenet, 
går gjennom rutiner og regler. 
Oppmøte kjøkken. 
EFO: Bli kjent med boka 
Searching. 8 

NATURFAG m/ Patrycja  
 
Hva er naturfag?  
Bli kjent med faget og rutiner. 
 
Sikkerhet og eksperimenter 
(skolenmin) 

SAMF m/ Solveig  
 
Kapittel 2: Hvem er jeg?  

MATTE m/ Patrycja  
 
Oppstart og introduksjon.  
Kapittel nr. 1: Tall og 
tallforståelse 
 

5.time 
12.25-
13.10 

VALGFAG 
Fysak: Gapahuken, lek  
Dred: Introduksjon til 
tegning - MANGA 
PFS:  
PROG:  

Matte m/ Patrycja  

 
Vi bruker kartleggeren for å 
kartlegge elevenes nivå i 
matematikk  
 

 

KRØ m/ Solveig  
(Utegym)  
 
Aktiviteter ute. Oppmøte i bingen  

NORSK m/ Solveig  
 
Kartleggeren 
Carlsten lesetest   

6.time 
13.15-
14.00 

SAMF m/ Solveig 
Kapittel 2: Hvem er jeg?  

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


