
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 44, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Leon og Isabella 
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:  
Denne uken blir det utkledning hver dag i regi av elevrådet. De ulike temaene står i tabellen nederst, under navnet på 
dagene. Det er frivillig å delta. 
 
F.o.m. mandag 31. oktober vil rute 802 bussavgang kl. 08:00 fra Kristiansund lufthavn kjøre oppom Torvhauan kl. 08:08.  
Dette for redusere ferdsel over gangfelt som blir benyttet av mange elever som også skal til Dale barneskole.  

 

På mandag får vi besøk av den tidligere fotbalspilleren og nåværende forfatteren Michael Stilson. Etter forfatterbesøket 
skal vi ha samfunnsfag. Starter på nytt kapittel- kap.1 Kildekritikk. 
 
På torsdag skal hele kollegiet på kurs – derfor blir det et hjemmeoppdrag for elevene de siste fire timene denne dagen 
(vanlig skole 1. – 2. time, deretter hjemmeoppdrag) .  
 

Halve gruppa i arbeidslivfag skal lage julepynt framover. Vi ønsker at alle elevene på trinnet tar med seg tomme 
glasskrukker (syltetøyglass, pastasaus, tomatpuré osv.), som vi kan bruke. Vi tar imot en stund framover, så det er bare å 
ta med! Leveres til Tiril/klasserommet til 8C. 

Prøver denne uken: 
Torsdag: Prøve i spansk og 
fransk 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Bruk “Kan jeg...?”   
(= læringsmålene for kap. 1-3), og 

forbered eventuelle spørsmål til 

læreren. 

Arbeidslivsfag: Ta med servietter 
og glasskrukke om du har dette 
hjemme. 
 
 
 
 

Nat. Les s. 53-58 i læreboka. 
 

Spansk: Øv godt til prøven i morgen. 
En liste over det du må kunne står 
på Teams. 
Fransk: Øv godt til prøven i morgen. 
Repeter gloser og se igjennom 
notater og grammatikkoppgavene til 
kap.1-3.  
Nat.. Gjør. oppg. 1, 2,3 og 4 s.90 
Arbeidslivsfag: Ta med servietter og 
glasskrukke om du har dette 
hjemme. 
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 44 

MOT Mandag 

HALLOWEEN 
Tirsdag 

ALT ANNET ENN 
SKOLESEKK 

Onsdag 

KLE DEG UT SOM 
LÆRER 

Torsdag 

AFTERSKI 
Fredag 

PYSJDAG 

1.time 
08.25-
09.10 

Forfatterbesøk av Michael 
Stilson i auditoriet kl 09:00 

 

Matematikk  
 
 

Musikk 
Runde 2 

Naturfag m/Arne 
Vi fortsetter med kap. 2 
Mennesker i naturen 
+ tildelte oppgaver. 

Kroppsøving u/Jørgen 
 
Turn og dans i gymsalen  

2.time 
09.15-
10.00 

Engelsk m/Vibeche 
Write an autobiography  
Unibok p.18-19 
 

Naturfag m/Arne  
Vi fortsetter med kap. 2 
Mennesker i naturen 
+ tildelte oppgave 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Prøve 
Tysk m/Camilla: Guten 
Apetit! Quizlet live 
Fransk: Prøve   
Arbeidslivsfag m/Tiril 

3.time 
10.10-
10.55 

Samf m/Vibeche Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Vi bytter gruppe. De som strikket 
sitteunderlag skal nå på sløyd og 
lage bruskorkåpner, og omvendt.  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk  
 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Øve til 
prøve 
Tysk m/Camilla: Nytt tema: 
Guten Apetit! Mat, drikke, 
restaurantbesøk og innkjøp 
Fransk: Vi øver til prøven 
Arbeidslivsfag m/Tiril 
 

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

 
 
 

Hjemmeoppdrag  
 
Engelsk: dere skal skrive 
ferdig biografien og levere 
inn før kl.18. 
Se egne notater og 
skriveramme/oppskrift 
Unibok s.18-19. 
 
 

 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Bjørn Helge 
Dred m/Patrycja: Bli kjent med 
leire inn på keramikken  
Produksjon for scene m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving m/Dragon  
 
Svømming  
 
Vi møter ved bussen kl 12.00 

Norsk m/Talania 
Skriv din egen skumle fortelling s. 
92 + planlegg fortellingen din s. 93 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Hva er rett og galt? 

 

KRLE m/Talania 
Hva er dydsetikk? 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


