
Periodeplan uke 46 og 47 

Klasse: 8A 

Ordenselever: 

Uke 46: Eireen og Peywend 

Uke 47: Mustafa og Christian 

 

Mål for perioden: 

Holde arbeidsro i timene. 
 

Informasjon: 
Husk å sende melding på mail/sms ved sykdom. 

 

 
Kontakt:                                                                                    
Joachim Bjordal                                                                                                                            
Tlf: 40221083 
Mail: joachim.bjordal@sandnes.kommune.no 
 
Lene Garvik 
Tlf: 95759074 
Mail: lene.garvik@sandnes.kommune.no 

 

 
 

UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Denne uka: 

46    FRI (planleggingsdag) FRI (planleggingsdag)  

  47 
Fagdag i engelsk i 

1. og 2. time 
 Tysk, muntlig vurdering Tysk, muntlig vurdering 

Fagdag norsk 2.og 
3.time 

 

48 
Fagdag i matte 

3.og 4.time 
 Tysk, muntlig vurdering 

Tysk, muntlig vurdering 
Skriftlig prøve spansk og 

fransk 
Naturfagprøve 

  

49       
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Min egen huskeliste: 
 

 

 

Fag Læringsmål Plan for arbeidet 

Norsk - Kunne sette opp ideer til å skrive en fortelling.  

- Kunne bruke byggesteinene i en fortelling når du 

skriver.  

- Vite om tre ulike måter å starte en fortelling på.  

Vi fortsetter med skjønnlitteratur og skal i denne perioden øve på å bruke 

byggesteinene i en fortelling. Vi skal også øve på tre forskjellige måter å 

skrive en innledning.  

Vi skal også forberede fagdag fredag i uke 47 hvor dere skal skrive fagtekst 

om den amerikanske revolusjonen. 

 

Uke 46 og 47: Vi skal jobbe med et oppgaveark som blir utdelt i timen.  

Matematikk - Kunne lage en undersøkelse 
- Kunne presentere en undersøkelse i excel 

Til fredag uke 47: 

Innføringsoppgaver. Gå inn på google classroom. Der ligger oppgaven. 

Kurskode: n9t408 

Engelsk - Være kjent med sjangeren brev og kunne skrive et 

brev på engelsk.  

- Utvide ordforråd ved å lytte og lese tekster.  

Vi fortsetter med Harry Potter. I uke 46 skal vi øve på å skrive brev som 

forberedelse til fagdag i uke 47.  

Uke 46: Lytte til kap. 10 hjemme 

Uke 47: Lytte til kap. 11 hjemme 

Samfunnsfag - Årsaker til den amerikanske revolusjonen 
- Lage hjelpemiddel til fagdag i norsk til å skrive 

fagartikkel 

Gå inn på google classroom. Kurskode:in8d000. Her vil dere få 

arbeidsoppgaver 

Til fredag i uke 47: 

Fagdag i norsk. Vi jobber med den amerikanske revolusjonen og lager 

hjelpemiddel som kan brukes til fagdagen. Vi jobber med begrepskart, 

tankekart, stikkord osv. 



Naturfag 

 
Kunne sikkerhetsregler på labben 

Fortelle om naturvitenskaplig metode og rapport 

Forklare hva pH-verdi sier om en løsning 

Kjenne til egenskaper til syrer og baser 

Vite hva en indikator er og hvordan den fungerer 

Kunne forklare hva nøytralisering er og hvordan en kan 

nøytralisere en løsning 

Kunne forklare hvordan ulike stoffer er bygd opp 

Kjenne til hvordan periodesystemet er bygd opp 

Jobb videre med hefte utdelt i forrige periode. Alle oppgaver som står på 

første siden skal besvares. Teksten skal leses. 

Repeter/ øv til prøven. Se utdelte hefter, Tellus 8 (kapittel 1 og 7). Dere finner 

Power Point og sammendrag på It’s Learning, samt øveark. Husk å øve på 

begrepene. 

Prøve i uke 48. Tema: Sikkerhet på labben, grunnleggende 

kjemi, samt syrer og baser. Se målene til venstre.  

KRLE 

 

Kunne sammenligne islamsk tro, og jødedommen, med 

andre religioner og livssyn. 

I uke 48 skal du ha en vurdering i KRLE. Den vil hovedsakelig handle om 

jødedommen og islam, men den vil også gå litt inn på etikk og moral. Du kan 

velge om du skal gjøre en skriftlig innlevering som leveres i uke 48 eller ha en 

muntlig presentasjon. 

Oppgave og vurderingskriterier kommer på Itslearning. 

 

Hjemmearbeidet i uke 46 og 47 blir derfor å gjøre innleveringen hjemme 

eller forberede deg til presentasjon. I tillegg vil vi bruke timene i uke 47 

på å jobbe med det på skolen. 

 

Spansk 

 

Du skal kunne eiendomsordene og tallene fra 20-100  Uke 46: Øv på eiendomspronomen: mi - min/mitt, mis – mine, tu – din/ditt, 

tus – dine, su – hans/hennes, sus – hans/hennes (flertall). Gjør oppgave 2 side 

28 

Uke 47: Øv på tallene fra 20 – 100. Se side 23 i tekstboka. Gjør oppgave M 

side 29 

Tysk Vi forbereder oss til muntlig vurdering Uke 46: Vi jobber med tallene og repetisjon. Lekser blir delt ut i timene. 

Uke 47: Du skal forberede deg til den muntlige vurderingen som blir i uke 48.  



Fransk 

 

Du skal kunne: 

- Fortelle om deg selv og familien din  

- Verbet être 

Kapittel 4 La famille 
 
Uke 46: Lytt godt til teksten Au café som står på s. 59 (lydspor 16 på it’s learning). Øv 
også på gloser f.o.m. film t.o.m. discuter på s. 52. Lekseprøve i glosene på torsdag 
 
 
Uke 47: Velg deg 5 setninger fra teksten Au café på s. 59 som du oversetter fra 
fransk til norsk. Lær deg også å bøye verbet être (å være). Gloseprøve i verbet på 
torsdag. 

Engelsk 

fordypning 

Du skal kunne bøye substantiv i flertall 

 

Forberede deg til presentasjon om en oppfinnelse 

(denne har du laget på skolen) 

Hvis du er usikker på hvordan substantivene er i flertall bør du øve på dette 

hjemme. 

Bruk nettoppgaver og arket du har fått i timen på skolen. 

Du finner også forklaring i Key English, den andre engelskboka di. Bak i 

grammatikkdelen. 

Kroppsøving 

 

 Uke 46: 

Onsdag: Frivillig bading i Stokki. Ta med klær til å bade eller å være ute. Hvis 

det er alger i vannet utgår bading. 

Uke 47: 

Onsdag: Rumpeldunk 

Fredag: Rumpeldunk 
 


