
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 39, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever:  Eline og Adrian 
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 

Informasjon:  
På mandag arrangeres Kvernberget opp.  
Bli kjent samtaler begynner på tirsdag 14:10 denne uken. Sjekk listen vi sendte ut på Visma over tidspunkt.  
 
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Lytt og les høyt for deg 
selv dialogene s.22 og skriv og lær 
alle nye gloser. Du finner lydfil på 
Teams. 

 
 
 

Musikk - dansegruppa: Ha øvd inn 
alle steg og kom forberedt til timen 
– det er siste gang med mulighet for 
innspilling! Ha gjerne planlagt 
kostymer – om gruppa føler de har 
tid kan vi dra opp på 
kostymelageret ved starten av 

timen.        
Nat. Les s. 23-26 i boka 

Nat. Gjør oppg 1,2,3,4,5,6 og 7 s.39 
Eng: the glossary on page 14-15. in 
Unibok. (skriv de i gloseboken og øv 
på å uttale dem høyt). 
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 39 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

KRLE m/Talania 
Likestilling og likeverd 
 

Matematikk m/Bjørn Helge 
Å trekke fra negativt tall, s. 34. 
Vi jobber i boka 
 

Musikk 
Runde 5  

Naturfag m/Arne 
Vi jobber mer med 
oppgaver på s.39 

Kroppsøving m/Jørgen 
Basketball  
Ta med inne og utesko 

 
2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
 
Verdier i samfunnet  

Engelsk m/Vibeche 

 
Text: Hei, hello, assalamu 
alaikum, hola! P.14-15 

 
Tasks 

 

Naturfag m/Arne  
Konkurranse og samarbeid i 
naturen 
+ dere jobber med oppg. 8 
eller 9 s. 39 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: los días, 
los meses y las estaciones 
Tysk: Verb i presens, 
personendinger 
Fransk m/Berit: Vi løser 
oppgaver! 
Arbeidslivsfag m/Bjørn 
Helge: Oppmøte kjøkken - vi 
lager mat! 
 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Vi fortsetter med prosjektene våre 
 

4.time 
11.30-
12.15 

 
Vi drar til Kvernberget kl. 
11.00.   
Første heat som er jenter 
8.trinn starter kl.12.00 og 
gutter 12.05.   
 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: los días, los 
meses y las estaciones 
Tysk: Verbet zu sein - å være 
Fransk m/Berit: Interviews s.23 
Arbeidslivsfag m/Bjørn Helge 
Oppmøte 8c – vi forbereder 
matlaging på torsdag 
 

Norsk m/Talania 
Vi lager en presentasjon av 
superheltene våre i 
powerpoint og henger opp 
tegningene våre og 
beskrivelsene i klasserommet 
 

Engelsk m/Vibeche 

 
Grammar tasks 

5.time 
12.25-
13.10 

Kroppsøving m/Jørgen 

Svømming 😊  

 
Bussen drar 12.15 og tilbake 
13.45 

 

Matematikk m/Bjørn Helge 
Å trekke fra negativt tall – 
praktisk oppgave 

Norsk mTalania 
Vi presenterer superheltene våre til 
hverandre 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Å undre, å tenke, å tro 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Likhet, likeverd og toleranse 

KRLE m/Talania 
Å undre, å tenke, å tro 

7.time 
14.05-
14.50 

 
 

   

 
 


