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Kontaktlærere: 

8A: Kristine Sletten og Tore Einarsen 

8B: Tor Håvar Lomheim og Bård Georg Karlsen 

8C: Thomas Tønnesen og Jan Martin Hammersland 

Telefon til arbeidsrom for lærerne på 8.trinn:  90894080(SMS blir ikke lest) 

8. trinn Uke: 37 Navn: 

Informasjon  
Søppelrydding: 8C 
Fotografering 
Nasjonale prøver denne og neste uke 
 
Husk å skrive under på lapp om Bragdøya. 
 

SOSIALT MÅL 

  
 Jeg er en god deltaker når vi 
samarbeider i grupper. 

 
 

  
  

8A Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25  K&H  Norsk KRØ Norsk Nasjonale prøver i 

lesing 
Engelsk 

09.25-10.05  K&H  Engelsk KRØ NP 
Engelsk 

Matematikk 
10.15-11.00 Matte Norsk Norsk 
11.00-11.40      
11.40-12.25  K&H  Norsk Samfunnsfag Samfunnsfag Matte KRLE 
12.25-13.05  K&H  Engelsk Språk 

/Arbeidslivsfag 
fra 12.50: 

Fotografering 
gruppe og portrett 

Matte Samfunnsfag 

13.15-14.00 Naturfag 
Møt på lab(de som 
ikke var der forrige 

mandag) 
Pakk sekken. Ta 

med Trigger. 

Språk 
/Arbeidslivsfag 

Valgfag 

 

14.00-14.45  Leksehjelp  Valgfag 
  

8B Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 
08.45-09.25 Kroppsøving 

 
Krle K&H 

 
Engelsk NP 

Lesing 
Matematikk 

09.25-10.05 Engelsk Norsk Kroppsøving 
 10.15-11.00 Matematikk Matematikk Samfunnsfag 

11.00-11.40      
11.40-12.25 Samfunnsfag Samfunnsfag 11.40-12.50: 

 Fotografering 
gruppe og portrett 

Norsk Engelsk K&H 
12.25-13.05 Norsk Språk/Alf 

 
Norsk 

13.15-14.00 Naturfag Matematikk 
Valgfag 

 
14.00-14.45  Leksehjelp  
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8C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
08.30-08.45 Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

 
08.45-09.25 Naturfag NP 

Regning 
KRØ NP 

Lesing 
K&H 
(gr.2) 

Engelsk 

09.25-10.05 Matte 09.50-11.00: 
 Fotografering 

gruppe og portrett 

K&H 
(gr.2) 

Norsk 

10.15-11.00 Norsk Klassesirkel 
 

11.00-11.40      
11.40-12.25 KRLE Naturfag  

Norsk 
Naturfag Norsk 

12.25-13.05 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

 
Engelsk 

Samfunnsfag Norsk 

13.15-14.00 KRØ Språk 
/Arbeidslivsfag 

Samfunnsfag Valgfag  

14.00-14.45  Leksehjelp  Valgfag  
 

  
 

Denne uka er det lurt å ha fokus på følgende hjemme:  
 
8C - Se film 1.3 - overslag på CI før torsdag. 
Repetisjon: Film 1.8 (primtall), og 1.9 (faktorisering) Det er lurt å øve så man blir trygg på primtallsfaktorisering  
Tips: Leksehjelp tirsdag. 
 
8A - se film 1.3 (overslag) 1.8 (primtall) og 1.9 (faktorisering) Innen torsdag.  
Det er lurt å øve så man blir trygg på primtallsfaktorisering  
Tips: Leksehjelp tirsdag. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



ARBEIDSPLAN 
Fargelegg oppgavene etter hvert som du blir ferdig. 

 
Fag Mål Jobb med 

 
NORSK Jeg kan bruke og/å  Vi jobber med høytlesningsboka vår og fortsetter med 

grammatikk. Vi skal også se på oppgavetyper til nasjonale 
prøver i lesing i en norsktime. 

Jeg kan bruke da/når  
Jeg kan bruke 
personlig tilnærming 

 

 
 
ENG 
 

I can write a text about 
an animal in English 

 We will start with Unit 2 in Key English. 
We will read text 2A page 30-31, and learn 
new words. We will start writing a text about an animal. You can 
choose to write about an animal you already have, or one you 
would like to have.  

I focus on the verbs 
when I write 

 

 
MAT 

 

Jeg kan enkel 
overslagsregning 

 Denne og neste uke skal vi ha nasjonale prøver i regning. 
 
Vi fortsetter å jobbe med hoderegning, primtall og faktorisering. 
Hjemme ser du film 1.3 på Campus Inkrement (CI) 
Diskusjon og oppgaver på skolen. 

Jeg kan faktorisere tall 
slik at faktorene blir 
primtall 

 

  
NAT 

 

Jeg kan forklare hva 
det vil si å jobbe 
naturvitenskapelig 

 8a: Halv gruppe på lab. Forsøk s21. 

 
SAMF 

 

Jeg kan fortelle om 
valgresultatet i 
Kristiansand kommune 

 Valg mandag 9. september. Følg med i nyhetene. Vi snakker om 
valgresultater, og hvordan valget gikk i Kristiansand. Hvem blir 
Ordfører? 
 
Denne uken skal vi ha Gallery walk. 
Vi jobber i grupper og fordyper oss i et parti. 

Jeg er godt forberedt 
til Gallerywalk 

 

 
KRLE 
 

Jeg kan bruke en ny 
lesemetode 

 Vi skal jobbe med lesemetoden gjenfortelling, på side 12-15. 
Når vi har lest bruker vi samarbeidslæring på oppgave 5 og 7 
side 15. Jeg kan forklare om 

Sokrates metode 
 

 
K&H 

 

Jeg kan komponere og 
stilisere 

 Vi arbeider med å sette sammen farge og valører på 
flatemønsteret. 

Jeg kan skravere tett 
og jevnt 

 

 
KRØ 
 

Jeg kan riktig teknikk i 
løp, hopp og kast 

 Vi har friidrett denne uka. Øver på riktig teknikk i løp, hopp og 
kast. Husk ute - og innetøy hvis ustabilt vær. 

  



 
TYSK 
 

Jeg kan telle til 30 
Jeg, du, han, hun, den, 
det 
Jeg kan klokka 

 Vi repeterer ukedagene, bokstavene i alfabetet 
 
Jobber med klokka, ukedagene og tallene fra en til tretti 
Lære Ich bin, du bist, er-sie-es ist og wir sind, ihr seid og sie sind 

 
FRANÇAIS 
 

Jeg kan lese og 
oversette s. 22 

 p. 22, artikler: oppg. 17 s.19 + nettoppg: Artikler 
 
Lekse: les/ oversett p. 22 + jobb ca 15. min med nettoppg.(se over) 
   

Jeg er trygg på 
artiklene: un, une des/  le, 
la, les 

 

 
SPANSK 
 

Jeg kan forskjellene på 
un og una 

 Vi starter opp med kap. 2a og ser litt på kap. 2b i Vale lesebok. 
Lær deg glosene godt. 
Google classroom 
Fargesangen 

Jeg kan tallene 1-12   

 
ALF 

 

Jeg kan måle, spikre 
og sage 

 Vi jobber videre med teina vår. Nå kommer jobbene med å kle 
teina med spiler, lage kalver (innganger) av garn og agnpose. 

 
VALG- 
FAG 
 

Fysisk aktivitet og helse: Vi rullerer på fotball (1), volleyball (2) og basket (3). Fotball og 
volleyball ute. Hele økta på en aktivitet. Vi rullerer fra 1-2-3 og fra 3-1. Alle tar med inne - og 
utetøy. 
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