
Ukeplan 8.klasse uke 48, 28.nov-4.des 
INFO: 

 
Påminnelser:  

Husk å ta med gave til klassekalenderen dersom du ønsker å delta på dette. Gavebeløp: Maks 50 kr.  
 

Husk: 

Drikkeflaske som kan stå i hylla di 

Pennalhus med skrivesaker 

Oppladet Mac + headset  

 

Bursdager  

Månedens verdi    

Månedens bibelvers  “For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være” Matteus 6:21 

Ukens ordenselever  

Kontaktinfo Kjersti Elisabeth Østhus KjerstiElisabeth.Osthus@danielsen-skoler.no Tlf. 45248366 

Martin Heimvik martintoft.heimvik@danielsen-skoler.no Tlf. 95274764 
Helsesykepleier Helen – mandager helen.hanssen@haugesund.kommune.no Tlf. 48245729 

Skolen: duh.haugesund@danielsen-skoler.no 
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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 

08.30 

09.15 

Samling i Misjonskirken.  Kroppsøving:  

Siste økt med volleyball. Ulike 

øvelser + spill avslutningsvis. 

Fokusområde: FairPlay. 

Kristendom:  

Starten på en ny historie. 

Abraham, Moses, 

Israelsfolket. Fremføring av 

presentasjoner.  

Kristendom:  

Starten på en ny historie. 

Abraham, Moses, 

Israelsfolket. Fremføring 

av presentasjoner. 

Egenvurdering i faget.  

Valgfag:  

2 

09.15 

10-00 

Norsk:  

Les kritisk! Vi går gjennom uken, og 

snakker litt om kilder.  

Kroppsøving:  

Siste økt med volleyball. Ulike 

øvelser + spill avslutningsvis. 

Fokusområde: FairPlay. 

 

Norsk: 

Vi arbeider med nivådelte 

lesebestillinger og 

lesestrategier.  

Naturfag: 

Mennesket og naturen. 

Dere jobber med 

fremovermeldingene dere 

fikk på presentasjonen.  

Valgfag:  

3 

10.10 

10-55 

Matte:  

Vi jobber med å lage uttrykk og 

erstatte variabler med tall i disse.  

Naturfag:  

Mennesket og naturen. Vi ser 

en film, og noterer stikkord 

underveis.  

Engelsk:  

Vi arbeider videre med  kap. 

“Let me tell you a story” 

Samfunnsfag: Nyhets-
/oppsummeringsquiz. Vi 
fortsetter arbeidet med 
tema. 

Naturfag: 

Mennesket og naturen. Vi 

jobber med egenvurdering 

i faget.  

10.55 

11.35 

Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj  

4 

11.35 

12.20 

Matte:  

Vi jobber med å regne med 

bokstaver gjennom muntlig oppgave 

sammen fra Campus Inkrement, og 

individuelt arbeid digitalt og skriftlig  

 

Engelsk: 

 

Kartleggeren 

Matte:  

Vi jobber med emnet 

algebra; individuelt, skriftlig 

og digitalt  

Det gode liv: 

Å løse konflikter 

Matte:  

Vi har en tavletime hvor vi 

løser ett problem 

sammen.  

5 

12.20 

13.05 

 

Kroppsøving:  

“Ta flagget” og volleyball utenfor 

skolen. Fokusområde: FairPlay.  

Engelsk:  

 

Kartleggeren  

 

Samfunnsfag: 

Presentasjoner i 

klassen/små grupper. Vi 

arbeider videre med kap. 

“Opplysningstid og 

revolusjon”. 

Kunst og Håndverk: Engelsk: 

Vi arbeider med 

historiefortelling og 

grammatikk. 



6 

13.15 

14.00 

Tysk : Vi arbeider med kap 2 og Der 

Körper. Se Teams 

Spansk: Egenvurdering i faget.  

Arbeidslivsfag: Vi lager noe vi kan 

selge på tirsdag i lunsjen 😊  

Norsk:  

Les kritisk! Vi jobber med ulike 

kilder, og vurderer de kritisk.  

Vi bruker også tid på 

egenvurdering i norsk og 

kroppsøving.  

 Kunst og Håndverk: 

Avslutte arbeid med 

animasjon 

Norsk:  

Les kritisk! Introduksjon: 

Hva kjennetegner et godt 

debattinnlegg?  

7 

14.00 

14.45 

Tysk: 

Spansk:  

Arbeidslivsfag: Bestemmer navn for 

gruppen, og lager logo. 

Samfunnsfag:  

Vi arbeider videre med kap. 

Opplysningstid og revolusjon.  

Kunst og Håndverk:   

 

Hjemmearbeid 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 Kroppsøving:  

Husk å ta med deg treningstøy og 

sko til å være både ute og inne, i 

tillegg til dusjtøy.  

 

Norsk:  

Finn en bok du ønsker å lese, og les 

20 minutter. Gå inn på notater inne 

på Teams, under norsk, og skriv et 

handlingsreferat på 3-5 setninger 

etter at du har lest. Overskriften 

skal være tittelen på boken din, og 

dato. 

 

 

Matte:  

Gå inn på Teams matematikk 8. 

Trykk på klassenotatblokk, deretter 

innholdsbibliotek. Velg 

filmer/hjemmearbeid helt nederst 

på innholdsbiblioteket og trykk på 

uke 48.  Du skal ikke se film denne 

uka, men du skal jobbe minst 20 

min. på kikora. Hvis du heller 

ønsker å jobbe på Campus 

inkrement, så kan du jobbe med 

Kap. 5., underpunkt 5.4. Du bruker 

feide for å logge deg inn på 

campus inkrement.  

 Norsk:  

Finn en bok du ønsker å lese, og 

les 20 minutter. Gå inn på 

notater inne på Teams, under 

norsk, og skriv et 

handlingsreferat på 3-5 setninger 

etter at du har lest. Overskriften 

skal være tittelen på boken din, 

og dato. 

 

 



Samfunnsfag: les s.13-17 i historie-

boka (Samfunnsfag). 

 


