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Ordenselever  
8A: Tone og Celine H 
8B: Magnus og Astrid 
8C: Emma og Ferdinand 
8D: Ailo og Ellen 
 
Selvtesting søndag- og onsdagskveld. 
 
Ha med hyllebok, vi skal bruke den på 
skolen framover. 

 

 

TEMA  UKENS MOT 
 

 
 

 

 

 

 
Naturfag: Hvordan fungerer en generator? 
https://ungenergi.no/energibaerere/elektrisitet/generator/ 

FAG FAGTEMA OG 
AKTIVITETER 

HJEMMEARBEID 

Norsk 
 
 

Kilder og kildebruk 
Saktekst 
Skriveoppgaver 

Leselekse Retningslinjer for kilder og publisering – se OneNote. 
 

http://www.minskole.no/atlanten
http://www.orkideportalen.no/365
https://skole.visma.com/kristiansund/Account/Login?returnUrl=%2Fkristiansund
https://ungenergi.no/energibaerere/elektrisitet/generator/


Nynorsk: substantiv og 
skrivemåte - ulike 
oppgaver 

Matematikk 
 
 

Mønster  
Generalisering  

Finn de to neste tallene i disse tallrekkene: Tips. Lag tabell og se hvor 
mye hvert tall øker med 
A) 5, 10, 17, 26, …. 
B) 2, 6, 12, 20,.... 
C) 12, 32, 60, 96,... 
D) 1, 7, 19, 37, ... 

Engelsk 
 

Freedom Fighters 
Reading to understand 
Pair work  

 Start to prepare your oral presentation. 

Samfunnsfag 
 

“Et dukkehjem” og 
kvinners rettigheter 

Les artikkelen om kvinner og fotball i Saudi-Arabia. Svar på 
spørsmålene til artikkelen. 

Naturfag Elektrisk motor  
Generator  

Gjør ferdig mini-foredraget  

KRLE 
 
 

Samenes historie 
Film: Kautokeino-
opprøret 
Refleksjonsnotat 

Denne uken skal vi se filmen Kautokeino-opprøret. Dere skal skrive et 
refleksjonsnotat i etterkant. Dette skal leveres i løpet av uke 4. Det er 
lurt at dere ser litt på dette i løpet av uka slik at dere er i gang med 
arbeidet. 

KUHA Sløyd:  
Marionettverksted 
Forming av tre. 
Tegning: fargelære/ar 
beidsmappe 

For elever i karantene - se hjemmeundervisningsoppgave i OneNote 
kuha-mappe. 

KRØ Styrke og utholdenhet  

Tilvalg 
 
 

Spansk: Øv på å bøye verbene jugar og hacer. Test fredag 
  
Fransk: Vurdering på fredag. Sjekk Teams for å se hva du skal kunne. 
 
Tysk: Øv på å bøye verbene zu mögen og zu spielen. Test på fredag. 
 

Valgfag Fysak: 
Balansetrening/ballek 

Friluftsliv: 
Foto: finne noe i 
naturen som ligner 
på et ansikt, legg 
det beste bildet 
ditt i loggen. Vi 
koker kakao på 
bålet. 

Prod.for scene: 
Nytt prosjekt. 

Media: 
Fremvisning og samtale 
om filmene dere har 
laget. 
Plan for våren. 

 

 


