
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 47, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever:  Herman og Hedvig 
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: Ny elev fra Innføring vil hospitere inn hos oss. Aditya og Maria vil nå være inne hos oss i engelsk og 
matematikk.  
 
Ukens nyheter: Isabella og Ella 
Klassen har et kjempestort ønske om pakkekalender i desember. Elevene har fått beskjed om at dersom de ønsker å delta 

må de ta med seg noe til en verdi av rundt 30kr innpakket til oss før 1.desember. Vi tar oss av trekkingen.       
 
Det er tradisjon på Nordlandet å gjennomføre innebandyturnering i desember. Klassen vår spiller første kamp på torsdag i 
storefri mot 10D. 16 av 22 elever i klassen har meldt seg til å spille – det er kanonbra! 
 
Arbeidslivsfag samler fortsatt inn tomme glasskrukker (syltetøyglass, pastasaus, tomatpure osv.). Leveres til 
Tiril/klasserommet til 8C.  

Prøver denne uken: 
Tirsdag: Prøve i KRLE 
Torsdag: Kort begrepstest s. 
88-89. Husk PC. (med 
karakter) 
Fredag: Halvdagsprøve i 
matematikk 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematikk: Gjør minst tre 
oppgaver videre på 
underveisvurdering 1 – TA 
MED FINBOKA! 

Fransk: Les/oversett/skriv og 
lær gloser til Dialogues s. 46. 
Lydfil finner du på Teams. 

 
 
 
 

 Matematikk: Begynn å forbered 
deg til halvdagsprøven. Bla 
gjennom kapittel 1 – hva trenger 
du å øve deg mest på? 

Fransk: Øv på å si når du er født. 
Ta med PC til timen. 

Nat: Øv på s. 88 – 89  

Eng: Leselekse fra side 66 – 67. 
Les inn på lydfil. Oppgaven ligger 
på teams. 

 

Matematikk: Forbered deg til 
heldagsprøven. Øv deg på det du 
trenger å øve ekstra på. Pakk slik 
at du har med alt du trenger! 
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 47 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Eventyr – sjangertrekk og 
kjennetegn 

Matematikk TA MED FINBOKA! 
 
Underveisvurdering 1 – denne skal 
leveres inn når timen 
er over. Jo mere du 
har gjort, desto mer 
tilbakemelding / 
retting får du.  

Musikk 
Runde 5 (nest siste) 
 

Naturfag m/Arne 
Begrepstest s. 88-89 
+ Vi går videre i læreboka 

Kroppsøving  
 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Personlige meninger og 
påvirkning s.24-25 
 
Oppgaver  

Engelsk m/Vibeche 

I den første timen blir det 
KRLE-prøve 
 
Adjectives  
Tasks 
 

Naturfag m/Arne  
Dere jobber med 
gruppeoppgaver. Fra 
læreboka. 
Svar skal forklarestil klassen 
senere 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: los paises 
Tysk: Weihnachten in 
Deutschland – jul i Tyskland 
Fransk: Vi skriver brev + 
Kahoot med avoir og être 
Arbeidslivsfag m/Tiril og 
Vibeche: julepynt/kantine 
 
Innebandy kamp mot 10D i 
storefri! 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Det blir kun en time til å arbeide med 
prosjektene i dag grunnet 
halvdagsprøve i matematikk.  
 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk TA MED FINBOKA! 
 
Arbeid med  
underveis- 
vurdering 1 
 
 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: los paises 
Tysk: Sterke verb i presens 
Fransk: Rep. avoir og être + 
familieord 
Arbeidslivsfag m/Tiril og Vibeche: 
julepynt/kantine 
 

MOT-ØKT MED KIRSTI OG 
THOMAS 

 

Engelsk m/Vibeche 
Adjectives 

  
My dream destination 

 

Matematikk 
Halvdagsprøve! 

 

Ta med: 
PC + lader 
Kladdebok 
Finboka 
Lærebok 
Kalkulator 
Skrivesaker og linjal 

 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Tiril: 
Fotosafari. Møt opp på 
klasserommet til 8B 
 

Dred m/Patrycja 
Produksjon for scene 
m/Håkon- Fortsetter.. 
Juleinnslag? 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving  Matematikk 
Dere får tilbake 
underveisvurdering 1.  
 
Retting / egenvurdering i 
forkant av halvdagsprøven! 

6.time 
13.15-
14.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Ukens nyheter 
Oppgaver  

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


