
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 42, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Elise og Frida 
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:  

• Håper dere har hatt en flott høstferie! Vi har gledet oss til å møte dere igjen        

• Neste onsdag er det Fright Night for 8.trinn. Informasjon blir sendt hjem i Visma.  

• Denne uka markerer vi verdensdagen for mental helse. 
 
 
 

Prøver denne uken: 

 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Les notatene fra sist 
og øv på å spørre/svare «Hva 
er det?» 

 
 
 
 

Nat: Les tildelt artikkel om celler på 
skolenmin.cdu en gang til.  

 

SP: Øv på dyrene vi skrev ned på 
tirsdag  
Fransk: Les om la baguette nederst 
s.35.  
Samf: Retusjer/rediger et bilde av 

deg selv eller noen andre. Bildet må 

vise hele personen. Retusjer bilde.   

Ta med det retusjerte og 

originalbildet. Vi skal se hvor enkelt 

det er å endre på 

utseendet/manipulere bildet. 

Samf: Send inn svarene dine til 
episode 1 og 2 av serien «Rykter». 
På teams- oppgaver. 

http://www.minskole.no/nordlandet
mailto:patrycja.dabrowska@kristiansund.kommune.no
mailto:solveig.phillips@kristiansund.kommune.no
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 42 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Oppstart nytt tema: 
Skummelt? 
Hva betyr det at noe er 
skummelt, og hvorfor er det 
så spennende med skumle 
historier? 
Fæle filmer, s. 60 

Matematikk  
 
Overslagsregning s. 62 

Musikk 

 
Ny stasjon  
(Møt direkte der når du finner 
ut hvor du skal) 
 

 
 

 

 
 

Kroppsøving m/Jørgen 
Gymsalen er opptatt.  
Det blir kroppsøving ute. Klær etter 
vær!  

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
 
Verdier og selvbilde: 
retusjering 
Læringssti på skolen.cdu  
  
Oppstart redigering av bilde.  
Lekse til torsdag å gjøre 
ferdig. 

Engelsk m/Vibeche 

 
Short film: Alma 
What makes this film scary? 

 

Naturfag m/Arne  
Mangfold. 
Går igjenom s. 27-34. 
Hvis tid: jobb med oppg, 1-5 
S.40. ? repeter 

3.time 
10.10-
10.55 

    Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk 
 
Avrunding av svar med 
desimaltall s. 54 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Los 
animales 
Tysk m/Camilla: Gloseøvinger 
i Quizlet 
Fransk: Qu’est-ce que c’est? 
Arbeidslivsfag  
 

Norsk m/Talania 
Vi lytter til fortellingen 
«Grusomme netter» av Arne 
Svingen. Virkemidler, hvorfor 
er dette skummelt? 

Engelsk m/Vibeche 
 
Vennskap 
Video + gruppearbeid fra 
verdensdagen.no 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Bjørn 
Helge: Vi går en tur til 
Vollvatnet. Klær etter vær. 
Dred m/Patrycja: Siste gang 
med mangategning  
Produksjon for scene 
m/Håkon 
Programmering m/Bjørn 
Kåre 

Kroppsøving m/Jørgen 
Svømming  
 
NB! Ta med langarmet genser 
og bukse. Dere skal svømme 
med klær. Ta også med vanlig 
badeklær.  

 Matematikk 

 
Potenser s. 65 

Norsk m/Talania 
Podkast: Elevrådet om frykt 
 Kort skriveoppgave:  
Frykt 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Hva er psykisk helse?  
Video + gruppearbeid fra 
verdensdagen.no 
Psykevettreglene 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Gå gjennom leksa, se på 
bildene.  
  
Lage psykevettregler for 8A 

 

KRLE m/Talania 
Utenforskap 
Video + gruppearbeid fra 
verdensdagen.no 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 


