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FAG og MÅL Kva og korleis.  Arbeid i faget 

Norsk: 
 
-Ha kjennskap til Hollywood-
modellen og skrivetrekanten. 
 
-Kunne, og bruke nokon 
kommareglar. 

Tema: “Hollywood-modellen” og 
kommareglar. 
 
Jobbe med Hollywood-modellen- mønster 
for gode forteljingar. 
 
Jobbe med nokre kommareglar som blir 
mykje brukt i tekstskriving. 

Oppgåver om bruk av 
komma. (Tildelt på 
skolestudio) 

Matte: 
Statistikk 
Excel 
-diagram 
-gjennomsnitt 
-median 
-typetal  

Me brukar excel til å løyse oppgåver med 
diagram, gjennonsnitt, median. 
  

Vel deg to (2) oppgåver frå 
sidene 31 og 32 i Tetra. 
(DEN GULE MATTEBOKA) 
 
Gjer oppgåvene på excel.  

English: 
 
-Learn about the USA. 

 
  

Learn about America by listening and 
talking to our visitor on Wednesday. 
 
An English lesson decided by the pupils, 
What do you want to do? 

For Wednesday:  
 
Make 7-10 relevant and 
serious questions for our 
American visitor on 
Wednesday. 
 
In your English notebook.  

Naturfag: 
Meir om 
aggregattilstander og 
periodiske system. 
Om korleis alt er bygd 
opp av atom. Og korleis 
atom er bygd opp.  

  

Me skal lære oss om fleire av grunnstoffa.  
 
Me skal kunne beskrive eit atom. Med skal, 
elektron og proton.  
 
Kunne forklare kvifor grunnstoffa er 
plassert der dei er i det periodiske 
systemet.  
Kunne forklare korleis eit atom er bygd 
opp. 

Gjer DEI TO FØRSTE 
SIDENE i tildelt gjeremål i 
Skolestudio.  

 

 

 

VEKEPLAN FOR 8 kl  v.  

HUGS: 
 
Ordenselevar: Lilja og Tage 
 
Elevfri fredag 4. november.  
 
American visitor on Wednesday 
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Mål Kva og korleis Arbeid i faget 

Samfunnsfag 
Meir om kultur- og 
naturgeografi. 
Kva formar 
landskapet? 
  

Auke kjennskapen til ord og uttrykk brukt 
om desse temaa.  
Kunne forklare dette med eigne ord. Og 
bruke relevante faguttrykk.  
Finne eit fordjupingstema som du kan 
jobbe med neste veke.   

Byrje jobbe med 
fordjupingstema. 
 
Samtale om tema og 
delta i undervisning.   

KRLE 
-Få kjennskap til kva det vil 
seie å vere jøde. 
 
-Repetere og “finne fram 
igjen” det du har lært om 
jødedommen tidlegare. 

Tema: Jødedomem - Kva vil det seie å vere jøde? 
 
-Reflektere rundt spørsmålet “Kva vil det seie å 
vere jøde”  
-Gå i kjelder å finne ut om dette spørsmålet.  

Skulen og heime: 
Skolestudio-Horisont: 
 
Les teksten “Kva vil dei 
seie å vere jøde” og 
svar på spørsmåla til 
teksten. Skriv svara i 
Skolestudio. 

Deutsch: 
  
  
  

Arb.fag 
EF: “Down your Spine” 
Start working with a presentation about something 
scary. 

  
  

Valfag   

KH   

KRØ Ballspel og meir crawl. (Hugs symjebrille om du treng det) 

Musikk  

 


