
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 5, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Isabella og Leon 
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:  
Heisann alle sammen! Januar er nesten over og februar er like rundt hjørnet. Dette betyr temauke i uke 6, NGP i uke 7 og 

vinterferie i uke 8. Med andre ord: det skal skje mye gøy den kommende måneden.       På førstkommende mandag får vi 
en ny elev på hospitering fram til vinterferien. Vi gleder oss og planlegger å ta godt imot henne. På torsdag begynner UTD. 
Dette betyr at 8.trinn skal gå en skoletime ekstra fra denne uken av denne dagen. Vi ønsker alle en riktig fin uke.  
 
Ukens nyheter: Johannes og Herman 

Prøver denne uken: 
Mandag: Matematikk 
Tirsdag: Samfunnsfag 

Fredag: Norsk  
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Norsk: Husk å ta med 
oppgavearkene i nynorsk og 
skriveboken din! 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Gjør ferdig teksten til 
prosjektet “Voici moi!” 
Samf: s.149-165 i boka + tildelt 
lesestoff på skolen.cdu 
 
 

Nat. Lær navn på labutstyr s. 
158-159 
Norsk: Ta med nynorskheftet. 

 

Nat. Lær regler s. 160-161 
Fransk: Tekst- og lydfil leveres på 
Teams i løpet av dagen (senest 
21:00) 
 

 

http://www.minskole.no/nordlandet
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 5 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Vi ønsker en ny elev 
velkommen til klassen vår: 
Kake, bli kjent runde og 
kennedy game 

Matematikk  
Oppstart algebra 
 

Musikk 
 

MOT-økt med Kirsti og 
Thomas 

Kroppsøving  
Håndball med Dragan 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Vi øver til prøven! 
s.149-165 i boka + tildelt 
lesestoff på skolen.cdu 
 

Engelsk m/Vibeche 
2.time  
Prøve i samfunnsfag. 
 
3.t engelsk  
 
Freewriting   
5-paragraph essay format  
 

Naturfag m/Arne  
Vi lærer å bruke gassbrenner. 
Koking av vann og 
temperaturkurve 
3.time  
Alle møter til innebandy finale i 

gymsalen        
 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
Vi arbeider med prosjektene våre på 
keramikk og sløydsalen 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk  
Prøve kapittel 2 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Ukeplanen 
min 
Tysk m/Camilla 
Fransk: Lytteøvinger  
Arbeidslivsfag: skoleavis 
 

Norsk m/Talania 
Vi leser «Jeg står her og slår opp 
med en jente»  
+ Vi arbeider med nynorsk  
 
 

Engelsk m/Vibeche 
5-paragraph essay format  
Tasks  
 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Bjørn 
Helge: Gjøre ferdig 
prosjektoppgaven + 
innlevering  
Dred m/Patrycja: Vi fortsetter 
å jobbe med bilderammer 
Produksjon for scene m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving m/Dragan 
Håndball  

 Matematikk 
Algebra 

Norsk m/Talania 
Grammatikktest:  
Dobbelkonsonant 
Og/å 
Substantiv på nynorsk 
 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Hellige tekster i jødedommen 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Ukens nyheter 
Napoleon- skolen.cdu 
 

KRLE m/Talania 
Vi forbereder oss til prøve neste 
onsdag 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

 UTD Utdanningsvalg  
m/Kirsti W. 
Første time utdanningsvalg, 
og vi skal snakke litt om hva 
faget går ut på. Ha klar 

oppladet PC        

 

 
 


