
 
 

  

FAG og MÅL Kva og korleis.  Arbeid i faget 

Norsk: 
 
-Gjere seg kjent med  
ulike typar tekstar og kva 
lesemåte ein bør velje. 
 
-Bli bevisst på målgruppa 
når ein skriv tekstar 

  

 - Lese ulike tekstar og finne informasjon 
ved hjelp av ulike lesemåtar (skumlese, 
punktlese, nærlese).  
 
-Starte arbeidet med å lage ein samansett 
tekst som skal presenterast for 3. klasse 

nokre veker fram i tid😊  

Denne veka: Utdelt på ark: 
-Les teksten “Nordmenn 
kjøper færre, men dyrere 
klær"  + oppgåvene til 
teksten. (OneNote)  
 
Oppdrag: 
Skrive eit eventyr med 
bilete.  
Ferdig innan fredag, 
15.09. 

Matte: 
 
Grunnleggande rekning. 
  
Meir rekning med tal og 
bokstavar. 

Praktiske oppgåver med dei fire 
rekneartane.  
Me delar oss i grupper og skal presentere 
oppgåvene for kvarandre.  
 
  

Arbeid: 
 
Gjer tildelte oppgåver på 
SKOLESTUDIO. 

English: 
 
-Practice talking English. 
 
-Focus on improving your 
writing.   

- Focus on speaking English. 
- Work with the topic, “A Fresh Start” 
- Work with the assignment “This is the 
story of my life” 

This week: Handout:  
-Articles: Task 1, 2 and 3 

 
Assignment: 

Presentation: “This is the 

story of my life” 

Due to Wednesday the 7. 

of September. 

Naturfag: 
Kva er naturfag?  
 
-naturvitenskap 
-fysikk 
-kjemi 
-biologi 
 
  

Naturfag vert gjerne delt inn i kjemi, fysikk 
og biologi.  
Opp igjennom åra har det vert gjort mange 
og viktige oppdagingar og oppfinningar. Me 
ser på nokre av dei.  
 
Kva er naturvitenskap?  
Årsak og verknad. Kunne forklare dette i 
samanheng med naturfag.  

Arbeid: 
a.På eit word-ark skriv du kort 
og presist ei forklaring på 
kjemi, fysikk og biologi. Lær 
det også! 
b.Lag ein kort tekst (på same 
word-arket) om ei oppfinning 
du meiner er særs viktig for 
oss.   
FERDIG INNAN FREDAG KL 
1430. På onenote, naturfag, 
veke 35.   

 
 

VEKEPLAN FOR 8 kl  v. 35 

HUGS: 

• Heil dag med valfag måndag (hugs kle og 
utstyr til friluftsliv) 

• Ordenselevar: Tage og Johan L 

• Leksehjelp er måndag og onsdag 
 

       



 

 

Mål Kva og korleis Arbeid i faget 

Samfunnsfag 
 
Geografi 
-lokal 
-Noreg 
-verda 
  

Me studerer kart og oppslagsverk. 
Kahoot og geoguessr.  
 
Delta i ulike oppgåver og arbeid i timane.  
 
Bli god på geografi i Noreg, Europa og 
verda.  

Vere medviten på å 
auke kunnskap og 
kjennskap til geografi. 
Gjere ditt beste for å 
auke kunnskapen.   

KRLE 
 
-Bli bevisst på korleis 
me er mot kvarandre. 
-Alle må ta ansvar for 
eit godt klassemiljø. 

 - Samtalar og jobbing rundt temaet moral og 
etikk. 
-Byrja på eit vennskapsbånd. 
  

  

Deutsch: 
 
 
  
  
  

ALF/EF: 
 ALF: Lage slåballkøller.  
 
EF: Being Young.  
Talk, read, write and study the topic being young. 
Finish preparing the “lesson” for third grade. 

Valfag   

KH “ Portrett” av deg sjølv. 

KRØ Friidrett og 200m 

Musikk  

 


