
8. trinn                           Uke 18-19                         2021/2022 
Info:  

- Det er utviklingssamtaler i denne perioden.  

- Uteværingsordningen utsettes med en uke pga dårlig vær.  

- Mandag 16.mai og tirsdag 17.mai er skolen stengt. Nyt langhelgen! 

- Vi planlegger sykkeltur i uke 21 (tirsdag 24.mai). Hvor vi skal er fortsatt 

ikke helt spikret, og det er væravhengig. Da planlegger vi å være på tur til 

18.30, og avspaserer fredag 27.mai.  

Fag Dette skal vi gjøre Lekse 

Norsk Uke 18 og 19: 

- Skrive en egen 

novelle. 

- Oppgaven ligger på 

Skooler.  

- Skriving som en 

prosess.  

Uke 19: 

Levere novelle senest fredag 13. 

mai.  

 

Matematikk 

 

Vi jobber videre med algebra.  

Temaer: Multiplikasjon og divisjon, parenteser i algebra, 

mønster i tall.  

Det blir ikke lekser i denne perioden, men jeg anbefaler alle 

å jobbe godt med faget også utenom de fire uketimene vi 

har på skolen.  

Engelsk Vi lærer om “Hurricane 

Katrina” og “The 

Titanic”. Så avslutter vi 

kapittel 5. 

Uke 18 (til onsdag/fredag): Les 

teksten på side 148-152. 

 

Naturfag 

 

Lev sunt – men hvordan?  

Hva påvirker helsa? Hva er et variert og balansert kosthold? 

Hvorfor er det viktig med mosjon? Røyking og rusmidler. Vi 

begynner sånn smått med en informasjonsbrosjyre om et 

selvvalgt tema innenfor det vi jobber med i dette kapittelet. 

Samfunnsfag  

Kap. 8 – Hva er den 

digitale verden? 

 

Lekse: Fredag uke 18: Oppgave 2 

s. 274 

Lekse: Fredag uke 19: Oppgave 4 

s. 274 



 

KRLE 
Tradisjoner 

Uke 18 Tradisjoner 

www.skolenmin.cdu.no 

-Min tro: Hinduismen 

 

Uke 19 Tradisjoner 

www.skolenmin.cdu.no  

Min tro: Kristendommen 

 

Lekse  

Uke 18: Gjør ferdig i timene på skolen 

- Min tro: Hinduismen  

på www.skolenmin.cdu.no 

 

Uke 19: Gjør ferdig i timene på skolen 

- Min tro: Kristendommen 

på www.skolenmin.cdu.no 

Tilvalgsfag 

Engelsk 

  

Tilvalgsfag 

Tysk 

Vi jobber videre med 

temaet “Zweiter 

Weltkrieg”. 

Uke 18 (til torsdag): Forbered deg 

på en ekte samtale med en tysker. 

Skriv opp svar og repeter hvordan 

du presenterer deg på tysk. 

Uke 19 (til torsdag): Repeter 

glosene enten på Quizlet eller i 

nettressursen til Leute. 

Arbeidslivsfag Fortsette med 

elevbedrift 

 

Kroppsøving Innegym i denne 

perioden. 

Uke 18: 8A har innegym 

Uke 19: 8B har innegym 

Kunst og 

håndverk 

Vi jobber videre med 

maskene. Planer og 

arbeidstegninger 

burde være ferdig slik 

at praktisk arbeid kan 

begynne. 

8A: Design, tegninger og plan for 

arbeid burde være ferdig før økten 

er halvveis 

8B: Design, tegninger og plan for 

arbeid burde være godt i gang 

Musikk   

Valgfag Fysisk aktivitet: Uke 18 

Utegym (ski og skred) 

Uke 19: Innegym 
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