
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 2, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Ella og Ayla 
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:  
Da er vi kommet i gang etter ferien. Det er veldig kjekt å være tilbake. Elevene virker motiverte for det nye semesteret. 
Det er flott å se. På torsdag 12. januar, klokken 18-22 arrangeres nyttårsball for hele skolen. Det blir disco og dansing i 
gymsalen, ulike aktiviteter og brettspill i kantina, pluss kiosksalg. Ha med kontanter. Vi har dessverre ikke vipps eller 
kortterminal i skolekantina. Alle som har lyst til å pynte seg og kle seg pent må gjerne gjøre det. Arrangementet skal 
avspaseres nærmere sommeren, når eksamen avvikles på 10. trinn.  
 
ALF 10.trinn selger PIZZA I KANTINA på tirsdag 
ALF 9.trinn selger TACOWRAPS på onsdag 
 
Om du ønsker å være konferansier under NGP, så sender du inn en videosøknad til Tina innen fredag denne uken. Send i 
chat på Teams. Det er også konkurranse rundt det å lage ny NGP-logo. Om du ønsker å være med henger det plakater 
med informasjon rundt om i klasserommene.  
 
Ukens nyheter: Yosra og Ingeborg 

Prøver denne uken: 
 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matte: Gjør oppg. 2.47 – 2.52 på 
s. 132 
Fransk: Kan du formene av verbet 
faire (å gjøre) i presens? 
 
 

Nat. Skumles kap.3 Hva handler 
kap.om. 
Eng: glossary; focus words p.98-99, 
100 and 102. 

Tysk: Øv på å lese teksten “Meine 
Familie”, s. 52 i leseboka.  
Nat: les og lær s.102-105. 
Spansk: Øv på ordene vi har lært 
tilknyttet skole 
Fransk: Les/oversett/lær nye gloser 
til dialog 1 s.60 
Samf: les s.152-155. 
 
Matte: Gjør oppg.  2.55 – 2.58 på s. 
138 
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 2 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Grammatikk: Dobbel 
konsonant 
 

Matematikk  
Addisjon og subtraksjon av 
brøker med lik nevner s. 134 

Musikk 
NGP 
 

Naturfag m/Arne 
Mer om vitenskap og 
labarbeid.  
Fra hypotese til rapport. 

Kroppsøving  
Volleyball 
 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
 
Nytt kapittel 5. 
Hva er demokrati s,149 
Oppgaver  
 

Engelsk m/Vibeche 
 
Task 4 p.99 
Q&A p.100-102 
 
Tasks  

Naturfag m/Arne  
Hvordan jobber en 
vitenskapsperson? 
Vi lærer navn og regler på laben. 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: La escuela 
- utstyr 
Tysk: Mein Traumberuf, s. 54 
+ oppg. m/eiendomsord 
Fransk: verbet aimer + 
bestemt artikkel eller infinitiv 
Arbeidslivsfag m/Tiril og 
Vibeche: Oppstart av 
skoleavis 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Vi fortsetter med de nye prosjektene 
våre 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk  
 
Sammenheng mellom prosent, 
brøk og desimaltall s. 130 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: La escuela - 
ansatte 
Tysk: Meine Familie – 
lytteoppgave  
Fransk: Dialogue 1 s.60 
Arbeidslivsfag m/Tiril 
 

Norsk m/Talania 
Vi arbeider med novellen “Å 
drepe et barn» av Stig Dageman 

Engelsk m/Vibeche 
 
Dear diary,  
P107  
 
Linking words. 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Bjørn 
Helge: Vi starter med en 
prosjektoppgave. Møt opp på 8B 
sitt klasserom.   
Dred m/Patrycja: 
Oppgradering av gamle 
bilderammer. Ta med rammen 
din. 
Produksjon for scene m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving  
Volleyball 

 Matematikk 
Addisjon og subtraksjon av 
brøk med ulik nevner s. 139 

Norsk m/Talania 
Nynorsk: Substantiv 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Jødedommen: Abraham og 
Moses 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Opplysningstiden s.157 

KRLE m/Talania 
Jødedommen: Symboler 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

 I uke 5 starter UTD i 7.time 

       

 

 
 


