
 
 
    

           

Tema: Leger uten grenser og arbeidet dei gjer rundt om i 
verda. 
Matematikk: Prøve fredag 
Ordenselevar: Stian og Amanda 
UNGBYGG: torsdag.  
 
               

 

FAG og MÅL Kva og korleis.  Arbeid i faget 

Norsk: 
-Ha kjennskap til 
organisasjonen Leger utan 
grenser. 
 
-Evne å setje seg inn i 
situasjonen  til menneske som 
har det vanskeleg og kva som 
blir gjort for å hjelpe. 
 
-Kunne skrive ulike typar 
tekstar. 

Tema: Leger utan grenser og gløymde 
sjukdomar. 
 
Fordjupe seg i arbeidet til “Leger utan 
grenser” og kva dei gjer for menneske 
rundt om i verda. 

Skule og heime: 
Gjere ferdig alt i 
 
“Vurderingsoppdrag om 
Leger uten grenser og dei 
gløymde sjukdomane”. 
 
 
Frist for innlevering: fredag 
28. Oktober kl.  

Matte: 
 
Algebra og rekning med 
tal og bokstavar. 
 
Prøve i emnet.  

Me øver og reknar oppgåver om tema.  
Parantesar 
Potensar 
Tal og bokstavar 
Slå saman fleire ledd.   

Prøve om algebra og 
rekning med tal og 
bokstavar fredag. 
 
ØVING: 
Lærebøker, kladdebok 
Skolestudio 
Campus inkrement 

English: 
 
-Reflection around: What 
makes a person a hero? 
-Know the rules for the 
use of verbs in the 
present tense. 

Topic: Heroes 
 
 
-Read, talk and write about heroes. 
-Work with grammar: Verbs in the present 
tense. 

-Read the text “Summer and 
August”. (You can listen to it 
on skolestudio.) 
 
-Answer the questions a- j 
on OneNote – Heimearbeid. 

Naturfag: 
 
Meir om grunnstoff, 
periodiske system og 
atomoppbygnad  

-Kjenneteikn på reine stoff 
-Kjemiske sambindingar 
-Jamne og ujamne blandingar 
-atomoppbygnad 
-periodiske system 

Gjer desse oppgåvene i 
“Tellus”: 
Oppg 6.5 - 6.8 - 6.9 - 6.10 
 
På onenote, heimearbeid. 
Innan fredag.  

 
 
 
 
 
 

 

VEKEPLAN FOR 8 kl  v. 43 



Mål Kva og korleis Arbeid i faget 

Samfunnsfag: 
 
Naturgeografi 
Kulturgeografi 

  

Kva er naturgeografi og kva er kulturgeografi?  
 
Me gjer oss kjende med kva dette er. Lære ord og 
uttrykk. Og å kunne forklare dette.  

Ikkje heimearbeid i 
faget.  

KRLE 
-Ha kjennskap til 
organisasjonen Leger utan 
grenser. 
 
-Evne til å setje seg inn i 
situasjonen til menneske som 
har det vanskeleg og kva som 
blir gjort for å hjelpe. 

Fordjupe deg i arbeidet til “Leger utan grenser” og 
kva dei gjer for menneske rundt om i verda. 
 
  

Skule og heime: 
Gjere ferdig alt under 
“Vurderingsoppdrag om 
Leger uten grenser og 
dei gløymde 
sjukdomane”. 
 
  

Deutsch: 
  
   

EF:Topic: Down your Spine 
Preparing for the Halloween part for the class. 
Read,talk and write about Halloween. 

ALF: Me lagar verktøykasse.  

Valfag   

KH Portrett av deg sjølv. 

KRØ  

Musikk  

 
 
 


