
 

 

 

                                                                       

Ordenselevar: Johan S og Torvald 

 

FAG og MÅL Kva og korleis.  Arbeid i faget 

Norsk: 
 
-Lære ulike 
rettskrivingsreglar 
-Leseoppleving 

 -Jobber med ulike rettskrivingsutfordringar. 
-Lese i boka “Glimt” av Røssland. 
-Byrje på ein presentasjon av ein sjølvvalt 
song som betyr noko for deg. 

  

Matte: 
- lage, løyse og 
forklare likningar 
knytte til praktiske 
situasjonar. 

- Me arbeider med ulike metodar for å 
løyse likningar. 
- Utforske og forklare korleis me kan nytte 
likningar til å løyse praktiske problem. 

Heimearbeid:   
Kapittel 5.6 på Campus 
Spor A: Rekn 3 oppgåver 
vidare 
Spor B: Rekn 4 oppgåver 
vidare 
Spor C: Rekn 5 oppgåver 
vi.dare 

English: 
 
-Be able to communicate 
about The UK. 
-Learn about the English 
school system. 
-Reflect on “youth issues”  

 -Reading texts about the UK. 
-Watch and work with “Get Even”. 
-Grammar: irregular verbs. 
-Start making a poster about the countries 

in the UK, if thereis time😊  

Prepare a mini-talk about a 
person you think is special in 
a positive way. 
 
You may use pictures, but 
you can also just talk. 
  

Naturfag: 
Bruke 
atommodellar og 
periodesystemet til 
å gjere rede for 
eigenskaper til 
grunnstoff og 
kjemiske bindingar 
  

 - Grunnstoff og eigenskapar  Heimearbeid: 
Det er tildelt oppgåve på 
Skolestudio, den handlar om 
eigenskapar til ulike stoff. 

 

 

 

 

VEKEPLAN FOR 8 kl  v.  



 

 

Mål Kva og korleis Arbeid i faget 

Samfunnsfag 
- Bruke digitale 
ressursar til å 
gjere eigne 
undersøkingar  

 - Digitale kart 
- Berekraft og reiser 

 Ingen lekse denne 
veka 

KRLE 
-Kunnskap om 
jødedommen 
  

 -Tileigne seg kunnskap om jødedommen og 
jødane si historie. 
-Sjå informasjonsfilm. 
(Byrje på ei fordjupningsoppgåve)  

 Heime –og 
skulearbeid:  
Setje deg godt inn i 
teksten “Mangfaldet i 
jødedommen i vår tid” 
som ligg i skolestudio. 
-Skriv stikkord/viktige 
setningar frå det du les.  

Deutsch: 
 Gjer tildelt boks på Skolestudio: 
“Grammatik üben” 
  
  

 Arb.fag: 
EF: Sjå film saman med 9. klasse. 
  
  

Valfag   

KH  Gjere ferdig portrett + julepynt 

KRØ Volleyball og fristil symjing. Ikkje som ein kombinasjon, men det eine er i 
gymsalen medan det andre skjer i symjebassenget. 

Musikk  

 


