
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 36, 2022-2023  http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever:  Sara og Johannes 
Helsesykepleier: Elisabeth Nylander, tlf 954 44 152, elisabeth.nylander@kristiansund.kommune.no 
Klassekontakter:  

MOT 
til å leve 

til å bry seg 
til å si nei 

Informasjon:  
Vi har fått PC-ene. Disse deles ut på mandag i 1.time.  Det er viktig at foresatte skriver under på PC-avtalen og leverer dem 
inn. I timen etter blir det klasse- og portrettfotografering i gymsalen. 
På onsdag blir det en ny MOT-økt med Kirsti og Thomas i 4-6.time. 
I løpet av uken blir det brannøvelse. Vi husker på hvordan vi skal stille opp og hvor vi skal stå på fotballbanen.  
 
 
 
 
 

Prøver denne uken: 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Lekse: Har du husket å 
legge trekk på bøkene 
dine? 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP: Øv på å introdusere deg 
selv. 

FR: Skriv/lær glosene til s.8.10 
(s.14) og øv på å lese ordene s. 10 
høyt (C’est facile). Lydfil på 
Teams. 
 
 
 

Nat. Les s.5-9 + se over s10-14 Nat. Les s. 10-14. + se over s.16-20 
SP: Skriv en liten presentasjon om 
noen i familien din.  

TY: Øv på å presentere deg 
selv 
FR: Les og oversett s.12-13 + gloser. 
Eng: Øv på alle glosene du har 
skrevet i gloseboka. 
Samf: les s.39-41 
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 36 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Gjennomgang av ukeplan + 
Utdeling av PC-er 
 

Matematikk m/Bjørn Helge 
Regnestrategier 
Multiplikasjon 

Musikk 
Gå rett til stasjonen din. 
Runde 2 
Dans: møt i kantina 
 

Naturfag m/Arne 
Vi fortsetter fra forrige time.   
S16-20  
Nedbrytere .   
Karbonets kretsløp  
 

Kroppsøving m/Jørgen 
Vi drar på NIL banen. 
Møt på i gropa på skoleplanen.  
 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Fotografering i gymsalen 
  
Hvem er jeg? 
Identitet  
kjønnsidentitet 

Engelsk m/Vibeche 
Hvis vi har fått pc tar vi 
kartleggeren. Hvis ikke fortsetter 
vi med kapittel 1. Unibok  
 
Travelling words p.10 

Naturfag m/Arne  
Næringskjeder. Næringsnett  
Fotosyntesen  
Energioverføring  
s.10-15  
 

Tilvalgsfag 
SP: Regler for uttale og 
alfabetet 
TY: Alfabetet, regler for uttale 
og muntlige oppgaver. Skrive 
en kort samtale. 
Fransk: Skriftlige/muntlige 
oppg. 
Arbeidslivsfag m/Bjørn Helge 
Oppmøte kjøkken. Hygiene-
oppgave, vi lærer oss om 
redskap. 
EFO m/Vibeche 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Solveig og 
Talania 
Dere begynner på prosjektene deres 
 

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk m/Bjørn Helge 
Regnestrategier 
Subtraksjon 

Tilvalgsfag 
SP: Vi lærer oss å introdusere 
andre 
TY: Flere muntlige oppgaver, 
hilse, fortelle om seg selv 
FR: Kap. 1; ubestemt og bestemt  
artikkel + land/språk 
ALF: Oppmøte MOT-rom 8.trinn 
Forberedelse til kantine med 
mere. 

I 4-6. time blir det MOT-økt 
sammen med Kirsti og Thomas  
 

Engelsk m/Vibeche 

The BFG 

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak: Dåp. Vi møtes i gropa. 
Husk badetøy + ullklær. 
Dred m/Patrycja: Vi øver på 
ulike teknikker - manga 
Produksjon for scene m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving m/Jørgen 
7,7 grader nord. Vi skal ut i 
naturen. (ikke ta på hvite sko 

     )  

Matematikk m/Bjørn Helge 
Regnestrategier 
Multiplikasjon 
(Kartlegger om vi har fått PC) 

Norsk mTalania 
Vi tar kartleggeren  

6.time 
13.15-
14.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
Hvem er jeg? 
Selvfølelse, selvtillit og 
selvbilde. 

KRLE m/Talania 
Vi gjør oss ferdig med temaet identitet 
+ begynner å se nærmere på familie 
 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


