
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 43, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (Vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever:  Martin og Matheo 
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:  

• Elev fra Innføring, Maria, skal være sammen med oss i engelsktimene fremover. Tenk MOT og ta godt imot henne. 

• Ukelekse: lese til samfunnsfagprøve. Hvem er jeg? s.35-61 

• Fright Night er onsdag denne uka. Vær på plass igjen på skolen til klokka 17.30. Det er obligatorisk oppmøte. 
Fravær under Fright Night må meldes inn til kontaktlærer. Det blir først vist film. Elevene velger selv om de ønsker 
å se en litt skummel film ute (eller i auditoriet ved dårlig vær) eller en ikke skummel film på klasserommet, før 
gruppeaktiviteter med ulike poster. Arrangementet avsluttes ca. klokka 21.30. Eget skriv med mer omfattende 
informasjon ble sendt ut i Visma forrige uke. 

 

Prøver denne uken: 
Onsdag Prøve Naturfag. 3.t 
Torsdag: begrepsprøve i 
samfunnsfag  
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Lytt/les/oversett teksten 
øverst på s.32. Lydfil finnere dere 
under undervisningsmateriell på 
Teams.   

 
 
 

Nat. Øv til prøva. Se tipsark på 
Teams. 
Eng: levere lydfil om Alma. 
Oppgaver- Teams. 
 

Spansk: Øv på de spanske 
spørreordene 
Samf: Prøve Hvem er jeg? s.35-61 
 

K&H: Alle på strikkegruppen må ha 
tåvet sitteunderlaget/grytekluten sin 
og ta den med på skolen.  

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: 43 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Å lese en spøkelsesfortelling, 
s. 62 – innledning og 
oppstart, førleseoppgaver 
 

Matematikk 
 

Musikk 
Ny stasjon  
 

Naturfag 
 

Kroppsøving m/Jørgen 
Fotball innendørs  

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
 
Begrepsark 
Vi øver til prøven. 

Engelsk m/Vibeche 
 
Mary Shelley and 
Frankenstein’s monster, p. 77 
 

Naturfag m/Arne  
2.t Øving til Prøve 
3.t Prøve 

Tilvalgsfag 
SP: Los animales 
TY: Skriveoppgave hvor du 
presenterer deg selv– 
innlevering i Teams 
Fransk: Fortelle om andre 
(s.33) + Loto! 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Siste time med prosjektene før vi 
bytter gruppe. Alle som har vært på 
strikkegruppen må ha tåvet 
sitteunderlaget/grytekluten sin til i 
dag.  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk  
 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Los 
interrogativos 
Tysk: Forberedelse til 
skriveoppgaven + kriterier 
Fransk: Personlig pronomen og 
-er verb 
Arbeidslivsfag m/Tiril 
 

Norsk m/Talania 
Lytt til fortellingen «Det bor et 
spøkelse i huset mitt» + 
oppgaver tilknyttet teksten 

ENGELSK 
Talk about scary stories, p. 
79. 
Poem:  
The man who wasn’t there 
 
Write your own scary poem 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Tiril: Tur 
til Vollvatnet. Klær etter vær 
Dred m/Patrycja: 
Idemyldring. Forberedelse til 
nytt prosjekt 
Produksjon for scene 
m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving m/Jørgen 
 
Svømming! Gå til bussen 
kl12.00 
 

 Matematikk Norsk m/Talania 
Å skrive en skummel fortelling, s. 82: 
Skrivetips og eksempeltekst «Er det 
deg, David?». 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Filosofi og etikk 

Samfunnsfag m/Vibeche 
  
Kapittel prøve  

KRLE m/Talania 
Filosofi og etikk 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 FRIGHT NIGHT 

Kom på skolen i kveld klokka 
17.30! 

  

 
 


