
 

UKEPLAN FOR: 8A UKE 48, 2022-2023 http://www.minskole.no/nordlandet 
Kontaktlærere: Vibeche Leirvik (vibeche.leirvik@kristiansund.kommune.no) og Talania Johansen  
(Talania.johansen@kristiansund.kommune.no)  
Ordenselever: Elisa og Jenny Linn 
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:  
Klassen gjorde en helt imponerende jobb på forrige torsdag i innebandykampen mot 10D. Allikevel ble det tap. Neste år får vi 
en ny sjanse.  
Denne uken er det halvdagsprøve i engelsk på torsdag. Det er ekstra viktig på slike dager å ha bensin i tanken. Gjerne ta en 
sjekk at du har husket matpakken din.  

Vi begynner med julekalender på torsdag, 1.desember, så husk å ta med pakke (max.30 kr) til kalenderen 😊  

 
Arbeidslivsfag samler fortsatt inn tomme glasskrukker (syltetøyglass, pastasaus, tomatpure osv.). Leveres til 
Tiril/klasserommet til 8C.     
 

Prøver denne uken: 
Onsdag: Notetest (gr. 2) 
 
Torsdag: Halvdagsprøve i 
engelsk 
 

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

L 
E 
K 
S 
E 
R 

 

Norsk: Tenk over forslag til 
tema og sang vi kan bruke 
til NGP.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fransk: Repeter eiendomsord 
(se notatene dine) 
 
Spansk: Gjør ferdig oppgave 2 i 
oppgaveheftet du fikk utdelt på 
torsdag 

Matematikk: Ferdig med alle 
oppgavene på side 103 i 
læreboka.  
 
 

Nat. Øv på å fortelle svaret på 
oppgaven + les s. 76-79 
 
Eng: les videre i forberedelsessidene 
til halvdags på skolen.cdu.no 
 
Musikk dans: Gruppene sender inn 
videoene sine til Tina i chat på 
Teams.  

Nat. Les s. 80- 84.Husk å levere 
oppgave på Teams 
 
Eng: les ferdig forberedelsessidene 
til halvdags på skolen.cdu.no 

KRLE: Intervju en person fra en 
annen generasjon med 
spørsmålene vi laget sammen på 
onsdag 

http://www.minskole.no/nordlandet
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Ukeplan for 8A                                                                                                                                                          Uke: 48 

MOT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.time 
08.25-
09.10 

Norsk m/Talania 
Gjennomgang av ukeplan + Vi 
finner sang og tema til NGP 
 

Matematikk  
Delelighet og brøk 
 
Sammensatte tall og primtall 
 

Musikk    
runde 6 

Notetest (gr. 2) 

Naturfag m/Arne 
Kampen for miljøet. 

Kroppsøving  
Innebandy  
 

2.time 
09.15-
10.00 

Samfunnsfag m/Vibeche 
 
Når maskinene bestemmer 
for deg s.26 

Engelsk m/Vibeche 
 
Forberedelse til halvdagsprøve 
Skolen.cdu  

Naturfag m/Arne  
A. Dere forteller til klassen hva 
dere fant ut på gruppeoppgaven 
+ Fremmede arter 

 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: La Navidad – jul  
Tysk: Test deg selv-oppgaver,  
s. 53-55 i arbeidsboka 
Fransk: Ludvig den 14. og 16. 
Arbeidslivsfag m/Tiril og Vibeche – 
julepynt og kantine 

3.time 
10.10-
10.55 

Kunst og håndverk m/Talania og 
Solveig 
 
Vi fortsetter å arbeide med 
prosjektene våre  

4.time 
11.30-
12.15 

Matematikk  
Delelighet og brøk 
 
Oppstart kapittel 2. Vi 
undersøker delelighet.  
 
 

Tilvalgsfag 
Spansk m/Talania: Å fortelje 
om andre 
Tysk: Jul i Tyskland + ordenstall 
Fransk: Vi skriver brev  
Arbeidslivsfag m/Vibeche  
 

Norsk m/Talania 
Norske uttrykk i eventyr + 
Reveenka 

 

HALVDAGSPRØVE I ENGELSK 
 
Ta med oppladet pc!  
Ta også med alle bøker, 
kladdebøker og ark dere har fått 
utdelt. Disse er lov å bruke. 
 

 
Lykke til       

5.time 
12.25-
13.10 

Valgfag 
Fysak m/Solveig og Tiril: NIL-
banen. Husk treningstøy. 
Dred m/Patrycja: Keramikk 
Produksjon for scene 
m/Håkon 
Programmering m/Bjørn Kåre 

Kroppsøving  
Innebandy  

KRLE m/Talania 
Juletradisjoner + introduksjon til 
prosjekt om juletraidsjoner 

6.time 
13.15-
14.00 

KRLE m/Talania 
Juletradisjoner  
 

7.time 
14.05-
14.50 

  
 

   

 
 


