
 

 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 381 85 972 

 

8A 
Arbeidsplan 

for uke 38 
 

Navn:____________________ 

Informasjon: 

 

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
38 

 Nasjonal prøve i 
regning 
Tyskprøve 

  Fysisk aktivitet 
og helse: I 
hallen, husk 
gym.tøy 

Uke 
39 

Temauke: 
Livsmestring 

Musikkprøve    

Uke  
40 

Høstferie     

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vær en god lytter og samtalepartner.  
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne: 
-lese og jobbe med 
novella “Kniv” 
- se på likheter og 
ulikheter i bøying av 
substantiv på hovedmål 
og sidemål 
- øve på å bruke 
tankekart for å lære det 
du leser 
 

 
Til onsdag: 

● Finn tre substantiv i hankjønn, tre i hokjønn og tre i inkjekjønn frå s. 62 
og 63 i KB - Tekster 2. Bøy dei og skriv dei inn i skjemaet. 

 
 
Til torsdag:   

●  Se norsk 8A google classroom. Du må ha med deg tekster 2 hjem. 
 

Matte Du skal kunne: 
-desimaltall 
-overslagsregning 
-forklare hva negative tall 
er 

Til tirsdag: Øv til nasjonal prøve i regning 
 
Til torsdag: les s.19, velg 5 oppgaver fra s.21-22 i Grunnboka 
 
Til fredag: velg 5 oppgaver fra s.31-34 i Grunnboka 
 

Eng Du skal kunne: 
-  fortelle om Rosa Parks 

For Friday: 
Gå inn på GC - Engelsk 8A - kursarbeid  
Du skal lytte, øve på WP og lese. 
 

Nat Du skal kunne: 
-  

Til onsdag: 
 
Til fredag: 
 



Sam Du skal kunne: 
-  

Til torsdag:Se episode 3 av “Sweatshop” som ligger her 
https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-
hadde-kostet-henne-en-aarsloenn 
Skriv et refleksjonsnotat - Hva tenker du om det du ser på filmen? Hva synes du 
om forholdene på fabrikken? Kunne du tenkt deg å jobbe der? Hvorfor/hvorfor 
ikke? Hvordan synes du de norske ungdommene oppførte seg? 
Lever på classroom Engelsk 8A. 
 

Sp Du skal kunne: 
- Tallene 1-14 
- Snakke om deg selv 
- Spørre andre 

Til tirsdag: 
Tarea 2 p. 12 (Du trenger skrivebok, tekstbok og arbeidsbok) 
Øv på rappen 
 

Ty Du skal kunne: 
- Alle tallene fra 0-13 på 
tysk.  
- Skrive og si minst fem 
setninger om deg selv på 
tysk.  
-Stave navn på tysk.  

Til tirsdag: Øv godt til prøven som du skal ha i dag! Du skal kunne alle tallene fra 
0-13 og kunne skrive minst fem setninger om deg selv på tysk.  
 
Til mandag: Øv på å stave navnene i oppgave 4 og 5 på s. 13 i leseboka! (Du skal 
gjøre disse oppgavene individuelt!) 

Musikk Du skal kunne: 
- fortelle om hvordan 
blues ble til rock n’ roll 
- kjenne igjen en del 
sanger 

Tirsdag: 
Les om 12-takters blues blir til rock n’ roll på Verkstedet. Om du trenger link, 
ligger den på Classroom.  
Når du leser, skal du stoppe etter hvert avsnitt og skrive ned stikkord som skal 
hjelpe deg å huske teksten. Disse notatene skal du ha med deg på skolen. 
 
Mandag: 
Lytt på låtene jeg har lagt ut på Classroom. Du skal vite hva de heter og hvem 
som spiller dem.  
Les om Rock n’ Roll på Verkstedet. Svar på oppgave 2 nederst på siden. 
 
Det blir prøve i dette emnet i uke 39. 

 
  

https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-hadde-kostet-henne-en-aarsloenn
https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-hadde-kostet-henne-en-aarsloenn


 

 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 381 85 972 

 

 

8B 
Arbeidsplan 

for uke 38 
 

Navn:____________________ 

Informasjon: 

Gym: Utegym. Vi avslutter friidrett. Lever inn skjema over utførte øvelser til gymlærer i siste gymtime fredag. 
Elevråd (Erlend): 2. time (utenfor mat og helse). Erlend stiller for klassen.  

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
38 

 Nasjonal prøve i 
regning 
Tyskprøve 

  Fysisk aktivitet 
og helse: I 
hallen, husk 
gym.tøy 

Uke 
39 

Temauke: 
Livsmestring 

  Musikkprøve  

Uke  
40 

Høstferie     

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vi kommer raskt i gang og konsentrerer oss om arbeidsoppgavene. 
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne:  
-ordklassene adjektiv, 
verb og adverb 
- lese og analysere 
novella “Kniv” 
- substantiv nynorsk 
 

Til tirsdag: 
Finn 10 adjektiv og bøy disse. Skriv i norsk kladdebok. Se s. 345 i KB.  
 
Til onsdag: Finn 10 verb og bøy disse. Skriv i norsk kladdebok. Se KB s. 341. 
 
Til torsdag: Gjør opp. 1, 2 og 3 s. 64. Skriv i nynorsk kladdebok på nynorsk.  
 

Matte Du skal kunne:  
- ulike strategier for 
hoderegning 
 

Til tirsdag: Se ukelekse i Google Classroom 
 
Til onsdag: Se ukelekse i Google Classroom 
 
Til fredag:Se ukelekse i Google Classroom 
 

Eng Du skal kunne:  
- forklare hva Black Lives 
Matter er 
- reflektere over hvordan 
BLM-situasjonen i USA 
kan løses. 
- Bruke adjektiv bedre 
enn før 

Tuesday:: 
You are going to read a news article about police dogs. The article is in three 
levels. Choose your own level. Write a short summary, about 50-70 words and 
bring it to school. 
You will find the article on Classroom. 
 
Friday:  
You will find your homework on Classroom. 
 



Eng. 
Ellen 

  

Nat Du skal kunne:  
- Cellens oppbygning 
- Forskjellen på en 
encellet og flercellet 
organisme  
- Kjenne til noen 
encellede organismer 

Til torsdag: 
Svar på disse spørsmålene i leksedokumentet på Classroom: 

1) Hva er alle celler omgitt av? 
2) Hvilke sju livsprosesser har alle organismer? 
3) Hva er en encellede organismer? 

 
Du finner svarene i kap. 2 i boka om du ikke husker dem :-)  

Sam Du skal kunne:  
- fakta om Grunnloven 
- hva demokrati er 
- fakta om kommune og 
fylkeskommune 
- noen politiske partier 
- ha en forståelse av 
begrepene “demokrati” 
og “medborgerskap” 

Til torsdag: 
Les om politiske partier s. 65-66 om politiske partier. Skriv stikkord fra sidene og 
øv til en liten “lekseprøve om politiske partier”.  
 
 

Sp Du skal kunne:  
- Tallene 1-14 
- Snakke om deg selv 
- Spørre andre 

Til tirsdag: 
Tarea 2 p. 12 (Du trenger skrivebok, tekstbok og arbeidsbok) 
Øv på rappen 
 

Ty Du skal kunne:  
- Alle tallene fra 0-13 på 
tysk.  
- Skrive og si minst fem 
setninger om seg selv på 
tysk.  
- Stave navn på tysk.  
 

Til tirsdag: Øv godt til prøven som du skal ha i dag! Du skal kunne tallene fra 
0-13 på tysk og kunne skrive og si minst fem setninger om deg selv på tysk.  
 
Til mandag:Øv på å stave navnene i oppgave 4 og 5 på s. 13 i leseboka! (Du skal 
gjøre disse oppgavene individuelt!) 
 

Musikk Du skal kunne: 
- fortelle om hvordan 
blues ble til rock n’ roll 
- kjenne igjen en del 
sanger 

Torsdag: 
Les om 12-takters blues blir til rock n’ roll på Verkstedet. Om du trenger link, 
ligger den på Classroom.  
Når du leser, skal du stoppe etter hvert avsnitt og skrive ned stikkord som skal 
hjelpe deg å huske teksten. Disse notatene skal du ha med deg på skolen. 
 
Mandag: 
Lytt på låtene jeg har lagt ut på Classroom. Du skal vite hva de heter og hvem 
som spiller dem.  
Les om Rock n’ Roll på Verkstedet. Svar på oppgave 2 nederst på siden. 
 
Det blir prøve i dette emnet i uke 39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  



 

 
 

Nye Kirkevei 26 
4645 Nodeland 
Tlf.: 38 18 59 60 

 

 

8C 
Arbeidsplan 

for uke 38 
 

Navn:____________________ 

Informasjon:     ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

Det kommer et skriv fra foreldremøtet hjem til foreldre/foresatte på onsdag! Etterspør “ranselpost” denne 
dagen :-). Jeg minner om mobilreglene våre - fra ordensreglementet: “Alltid ha mobiltelefonen avslått og i 
sekken på skoleområdet i skoletida”., 
https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/256-7d45322b-8f39-4c64-82df-78dde5142278.pdf 
Leksehjelp starter ikke opp nå pga korona. Det vil bli gitt beskjed når dette starter opp.  

 

Ukesoversikt: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 38 
 

 Nasjonal prøve i 
regning 
Tyskprøve 

  Fysisk aktivitet 
og helse: I 
hallen, husk 
gym.tøy 

Uke 39 
 

Temauke: 
Livsmestring 

Det kommer info om 
dette på skolens 
hjemmeside.  
 
Musikkprøve 

   

Uke 40 
 HØSTFERIE 

 

Periodens sosiale læringsmål:  Vær en god lytter og samtalepartner.  
 

FAG UKENS 
LÆRINGSMÅL UKENS ARBEIDSOPPGAVER 

Norsk Du skal kunne:  
-  lese og jobbe med 
novella “Kniv” 
- se på likheter og 
ulikheter i bøying av 
substantiv på hovedmål 
og sidemål 
- øve på å bruke tankekart 
for å lære det du leser 

Til torsdag:  
● Svar på oppgåver til novella “Kniv!”. Sjå GC - Norsk 8c - kursarbeid - Uke 

38 - Lekse til torsdag. 
 
Til fredag:   

●  Finn tre substantiv i hankjønn, tre i hokjønn og tre i inkjekjønn frå s. 62 
og 63 i  Tekster 2. Bøy dei og skriv dei inn i skjemaet. 

Mat Du skal kunne:  
-  

 

Eng Du skal kunne:  
- snakke om og reflektere 
over innhold i tekst 
- bruke adjektiv i egen 
skriving 

For Tuesday: 
● Read “The Journey” p. 23-24. Study WP (word power) on both pages 

before you read. 
● Write down 3 questions to the text. You should be able to find the 

answers in the text. 
 
For Friday:  

● Adjectives - Rewrite L1 B p. 29.  
● Leveres på GC - English 8c - kursarbeid - week 38 - Homework for 

Friday. 

https://www.minskole.no/DynamicContent//Documents/256-7d45322b-8f39-4c64-82df-78dde5142278.pdf


 

Eng. 
Ellen 

  

Nat Du skal kunne:  
-  

 

Sam Du skal kunne:  
- reflektere over hvordan 
arbeidere i 
tekstilindustrien har det i 
Kambodsja 

Til onsdag: 
Se episode 3 av “Sweatshop” som ligger her 
https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-
hadde-kostet-henne-en-aarsloenn 
Skriv et refleksjonsnotat - Hva tenker du om det du ser på filmen? Hva synes du 
om forholdene på fabrikken? Kunne du tenkt deg å jobbe der? Hvorfor/hvorfor 
ikke? Hvordan synes du de norske ungdommene oppførte seg? 
Leveres på GC - Samfunnsfag 

Sp Du skal kunne:  
- Tallene 1-14 
- Snakke om deg selv 
- Spørre andre 

 
Til tirsdag:  
Tarea 2 p. 12 (Du trenger skrivebok, tekstbok og arbeidsbok) 
Øv på rappen 

Ty Du skal kunne:  
- Alle tallene fra 0-13 på 
tysk.  
- Skrive og si minst fem 
setninger om seg selv på 
tysk.  
- Stave navn på tysk.  

Til tirsdag: Øv godt til prøven som du skal ha i dag! Du skal kunne tallene fra 
0-13 på tysk og kunne skrive og si minst fem setninger om deg selv på tysk! 
 
Til mandag: Øv på å stave navnene i oppgave 4 og 5 på s. 13 i leseboka! (Disse 
oppgavene skal gjøres individuelt!) 

Musikk Du skal kunne: 
- fortelle om hvordan 
blues ble til rock n’ roll 
- kjenne igjen en del 
sanger 

Tirsdag: 
Les om 12-takters blues blir til rock n’ roll på Verkstedet. Om du trenger link, 
ligger den på Classroom.  
Når du leser, skal du stoppe etter hvert avsnitt og skrive ned stikkord som skal 
hjelpe deg å huske teksten. Disse notatene skal du ha med deg på skolen. 
 
Mandag: 
Lytt på låtene jeg har lagt ut på Classroom. Du skal vite hva de heter og hvem 
som spiller dem.  
Les om Rock n’ Roll på Verkstedet. Svar på oppgave 2 nederst på siden. 
 
Det blir prøve i dette emnet i uke 39. 

 
 
Kontaktlærer: Trine Sæther, 45780452 

https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-hadde-kostet-henne-en-aarsloenn
https://www.aftenposten.no/verden/i/84GWw/sweatshop-ep-2-denne-jakken-hadde-kostet-henne-en-aarsloenn

