
 
 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

 8A  uke 46 
 
 
 
 
 
 
Sosialt læringsmål: 
Snakke til andre på en vennlig måte. 

Informasjon: 
HC er ikke tilstede på skolen denne uka, så det er fint om alle beskjeder fra 
hjemmet til skolen går til Åshild. Enten i appen / Visma, eller på tlf. 99 35 10 10.  
 
På tirsdag er det salg i kantina igjen. Denne gangen selges pizza, tacobaguett, 
tomatsuppe og grønnsakssuppe. 15 kroner per porsjon. 
 
 
 
 
 
 
ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

UKE OVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 46   Innlevering bokanmeldelse.    

Uke 47   Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Tunballen/Grundetjønn med 
kart og orientering  
Onsdag 20. nov, kl.12.35-16.00. 

 Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Søgne-skiltet. 
Fredag 22. nov, kl.12.35-16.00. 

Uke 48      

 
TEMA: 
Matematikk: Finne minste felles nevner.  Naturfag:  

Engelsk:  Spansk: Kunne snakke om hvor man kommer fra, og bøye substantiv i flertall. 

Norsk: Bokanmeldelse Tysk: Presentere oss selv muntlig 

Samfunn: Revolusjon Alf:  

Musikk:  Kroppsøvning:  

 
 



 
 
 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Spansk: Gjør ferdig alle de skriftlige 
oppgavene i arbeidsboka di fra side 
33-38.  

Norsk: Bokanmeldelsen skal være 
helt ferdig og klar til innlevering. Du 
må ha den med på skolen.  

Matte:  
Gjør oppgave 2.35-2.38 på side 
64-65. Hvis du sitter fast se 
eksemplene på side 64. 

Spansk til mandag: Bruk teksten i 
arbeidsboka di, side 10 til å skrive en 
tekst om deg selv. Bytt ut de ordene 
som ikke passer med andre, og kutt 
ut det som ikke stemmer.  Songdalen 
kan kalles en “pueblo” = landsby. 

Samfunn: Les / repetèr side 19 og 
20. Svar skriftlig i skriveboka di på 
“Finn svaret” nr. 20 - 24 på s. 25. 

  Samfunn: Les / repetèr s. 21 - 24. 
Svar skriftlig i skriveboka di på “Finn 
svaret” nr. 25 - 27 på s. 25. 

Tysk: Øv på foredraget ditt om du 
ikke allerede har fremført. 

  Tysk: Les s. 50 fem ganger på tysk. 
Gloser neste uke: vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 
achtzehn, neunzehn, zwanzig, 
einundzwanzig, zweiunddreißig, 
dreiundvierzig, vierundfünfzig, 
fünfundsechzig. 

Engelsk: Finn og skriv ned 5 fakta om 
Australia. 

  Engelsk: Øv på å lese og oversette 
teksten side 60-61, og lær glosene på 
side 60. 

 



 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

8B   uke 46 
 
 
 
Sosialt læringsmål: 
 
“Vi viser respekt når andre prater” - 8B 

Informasjon: 

“Hei! Vi vil gjerne invitere jentene i 8B hjem til oss på filmkveld og pizza 
torsdag 14. nov. kl 18-21. Håper det passer for mange/alle!” Mvh hilsen 
Åsne, Øyvind og Line. 

På tirsdag er det salg i kantina igjen. Denne gangen selges pizza, 
tacobaguett, tomatsuppe og grønnsakssuppe. 15 kroner per porsjon. 
 
 
 
 
ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 
UKESOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
46 

Nytt tema i norsk: Muntlig 
kommunikasjon 

    

Uke 
47 

  Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Tunballen/Grundetjønn med 
kart og orientering  
Onsdag 20. nov, kl.12.35-16.00. 

 Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Søgne-skiltet. 
Fredag 22. nov, kl.12.35-16.00. 

Uke 
48 

     

 
TEMA: 

Matematikk: Du skal vite hva en brøk er og forklare sammenhengen mellom 
brøk og desimaltall. 

Naturfag: Jeg vet hva som skjer i fotosyntesen og hvor fotosyntesen foregår 

Engelsk: Verbs: Present simple Spansk: Kunne snakke om hvor man kommer fra, og bøye substantiv i flertall. 

Norsk: Muntlig kommunikasjon Tysk: Presentere oss selv muntlig 

Samfunn: Gruppearbeid om revolusjoner: årsaker til revolusjonen Alf:  

Musikk:  Kroppsøving: Tema: Styrketrening og dans 

 



 
 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Spansk: Gjør ferdig alle de skriftlige 
oppgavene i arbeidsboka di fra side 
33-38.  

Matematikk: Logg inn på 
campus.inkrement.no og se videoene 
3.1 og 3.2 om ekte og uekte brøk. 
Svar også på oppgavene på slutten 
av videoene. 

Naturfag:  
Les s. 62-63 og svar på 
nøkkelspørsmålene (leveres i Google 
Classroom).  

Spansk til mandag: Bruk teksten i 
arbeidsboka di, side 10 til å skrive en 
tekst om deg selv. Bytt ut de ordene 
som ikke passer med andre, og kutt ut 
det som ikke stemmer.  Songdalen 
kan kalles en “pueblo” = landsby. 

Tysk: Øv på foredraget ditt om du 
ikke allerede har fremført. 

 Engelsk: 
Do task L1 - A on page 50 in 
Searching 8.  

Matematikk: Logg inn på 
campus.inkrement.no og se videoene 
3.3 og 3.4. Svar også på oppgavene 
på slutten av videoene. 

Samfunnsfag: Finn litt informasjon 
om årsaker til utbruddet av 
revolusjonen du jobber med. Ta 
informasjonen med inn i 
gruppearbeidet i tirsdagens 
samfunnsfagtime. Bruk internett 
(snl.no, wikipedia eller annet), bøker 
du har hjemme og-/eller 
samfunnsfagboka. Bruk tankekart når 
du noterer deg informasjonen du 
finner.  

  Tysk: Les s. 50 fem ganger på tysk. 
Gloser neste uke: vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 
achtzehn, neunzehn, zwanzig, 
einundzwanzig, zweiunddreißig, 
dreiundvierzig, vierundfünfzig, 
fünfundsechzig. 

Norsk (ukelekse til fredag): Les side 
14-15. Gjør oppgave 1 og 2 på side 
20 i Kontekst basis.  

   

 
 



 

Et godt sted å være - et godt sted å lære 

 8C   uke 46 
 
 
 
Sosialt læringsmål: 
Si noe til alle i klassen i løpet av uka. Et hyggelig 
“hei” kan være nok! 

Informasjon: 
 
Konferanser: Morten og Yngvar kaller inn til konferanser på tirsdag og torsdag i 
uke 47. Vi måtte utsette litt på grunn av konferanser på 10. trinn. 
 
På tirsdag er det salg i kantina igjen. Denne gangen selges pizza, tacobaguett, 
tomatsuppe og grønnsakssuppe. 15 kroner per porsjon. 
 
 
 
ABONNER på skolens hjemmeside: www.minskole.no/songdalen 

 
UKESOVERSIKT 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 
46 

     

Uke 
47 

 Foreldrekonferanser. Se egen 
innkalling på ark og hjemmesida. 

Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Tunballen/Grundetjønn med 
kart og orientering  
Onsdag 20. nov, kl.12.35-16.00. 

Foreldrekonferanser. Se egen 
innkalling på ark og hjemmesida. 

Valgfag Friluftsliv:  
Tur til Søgne-skiltet. 
Fredag 22. nov, kl.12.35-16.00. 

Uke 
48 

     

TEMA: 

Matematikk: Prosent Naturfag: Planteceller og planter - fotosyntese og celleånding 

Engelsk:  Spansk: Kunne snakke om hvor man kommer fra, og bøye substantiv i flertall. 

Norsk:  Tysk: Presentere oss selv muntlig 

Samfunn: Den franske revolusjon Alf:  

Musikk:  Kroppsøvning: Basketball 

 
 
 
 



 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Spansk: Gjør ferdig alle de skriftlige 
oppgavene i arbeidsboka di fra side 
33-38.  

Samfunnsfag: Les s. 27 - 29 i 
historieboka. Skriv 6 gode 
faktasetninger, og det skal være to fra 
hver side. 

Nynorsk: Repeter reglene for 
substantivbøying på s. 126 - 129 i 
Nynorskboka. Gjer oppgåve 13 i 
nynorsk skrivebok.  

Spansk til mandag: Bruk teksten i 
arbeidsboka di, side 10 til å skrive en 
tekst om deg selv. Bytt ut de ordene 
som ikke passer med andre, og kutt ut 
det som ikke stemmer.  Songdalen 
kan kalles en “pueblo” = landsby. 

Tysk: Øv på foredraget ditt om du 
ikke allerede har fremført. 

Engelsk: Øv på å lese og oversette 
teksten side 60-61, og lær glosene på 
side 60. 

Matematikk: Velg 3 oppgaver fra 
starten av kapittel 3 som du fører pent 
inn. 

Engelsk til mandag: Gjør Task 5 på 
side 64. Velg en av oppgavene.  
______________________________ 
 
Samfunnsfag: Les s. 30 - 33. Skriv 6 
gode faktasetninger fra de 4 sidene. 

Naturfag: Les og lær s. 60 - 61 og 
svar på nøkkelspørsmål 1-4 s. 61. 
Lever spørsmålene på Google 
Classroom. 

 Naturfag: Les og lær s. 62 - 63 og 
svar på nøkkelspørsmål 1-4 s. 63. 
Lever spørsmålene på Google 
Classroom. 

Tysk: Les s. 50 fem ganger på tysk. 
Gloser neste uke: vierzehn, 
fünfzehn, sechzehn, siebzehn, 
achtzehn, neunzehn, zwanzig, 
einundzwanzig, zweiunddreißig, 
dreiundvierzig, vierundfünfzig, 
fünfundsechzig. 

   Matematikk: Velg 3 oppgaver fra 
starten av kapittel 3 som du fører pent 
inn. 

 


