
Ukeplan 8.klasse uke 12, 20 - 24 mars  
INFO: 

 
 
Viktig:  

- Elevene må ha med oppladet Mac hver dag!  

- Innesko og utesko + treningstøy i kroppsøving både på mandag og tirsdag!  

 

- Innleveringer:  

• Onsdag 22 mars --> Innlevering norsk --> “Diktanalyse” 

• Torsdag 23 mars --> Innlevering KRLE --> “Hva vil det si å være en kristen?”  

 
Husk: 

Drikkeflaske som kan stå i hylla di 

Pennalhus med skrivesaker 

Oppladet Mac + headset  

 

Bursdager  

Månedens fokus Vi sier positive ting om og til hverandre 

Månedens bibelvers  «For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 

liv.» Johannes 3,16. 

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 

Felles oppstart for alle trinnene i 

Misjonskirken.  

Kroppsøving:  

Basketball + styrke  

Kristendom: 

“Hva vil det si å være en 

kristen?” Kort forelesning, 

og fortsette med oppgave.  

Det gode liv:  Norsk:  

 

“Samtalegrupper!  

 

2 

09.15 

10-00 

Norsk: “Fortelle med lyd og bilder”. 

Gjennomgang av uken, og 

diktanalyse i fellesskap.  

Kroppsøving:  

Basketball + styrke  

Norsk: 

Lesebestilling.  

Naturfag: “Grunnleggende 

kjemi”. Arbeid videre med 

oppgaven.  

Engelsk: 

Kortfilm. Oppgaver knyttet 

til tema. 

3 

10.10 

10-55 

Matte: 

Vi jobber med emnet; likninger.  

Ulike oppgaver knyttet til dette.  

Naturfag: “Grunnleggende 

kjemi”. Praktisk oppgave.  

Engelsk: 

Vi fortsetter å arbeide med 

oppgaver knyttet til kapittel. 

Samfunnsfag:  

Arbeide med oppgaver 

knyttet til barnearbeid og 

barns rettigheter. 

Naturfag: ”Grunnleggende 

kjemi”. Forelesning, og 

oppgaver på Teams.  

 

 

10.55 

11.35 

Lunsj     

4 

11.35 

12.20 

Matte:  

Noen oppgaver felles og noen 

oppgaver alene knyttet til tema; 

likninger.  

Engelsk:  

Vi fortsetter å arbeide med 

kap. “Growing up”.  

Matte:  

Vi jobber med tema 

likninger  

Kristendom: “Hva vil det si 

å være en kristen”. 

“Hverandrevurdering”, og 

siste finpuss på 

oppgavene.  

Matte:  

Vi løser ett problem 

sammen knyttet til 

likninger.  

5 

12.20 

13.05 

 

Kroppsøving:  

Basketball  

Norsk: “Fortelle med lyd og 

bilder”. Forelesning, og videre 

arbeid med 

innleveringsoppgaven.   

Samfunnsfag:  

Prøve i den industrielle 

revolusjonen. 

Kunst og Håndverk:  

Vi jobber videre på 

korallrevet vårt! 

Valgfag:  

 



6 

13.15 

14.00 

Språk: 

Prøve i verbet “estar“. Vi former 

enkle setninger. Arbeide videre med 

kap. Rollespill. 

Norsk: “Fortelle med lyd og 

bilder”. Høytlesing i 

par/grupper.  

 Kunst og Håndverk:  Valgfag:  

 

7 

14.00 

14.45 

Språk:  Samfunnsfag:  

Vi forbereder oss til prøve i 

samfunnsfag. 

Kunst og Håndverk:   

 

 

Hjemmearbeid 
 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
 Norsk: 

 

Les 20 minutter i boken din, og 

skriv 3-5 setninger om hva det 

handlet om.  

 

Tysk: Uke lekse - lære 5 tyske ord. 

Se plan i teams 

 

Samfunnsfag: 

Øv til prøve! Se på oppgavene som 

er lagt ut under “Samfunnsfag 8” -

> “Oppgaver”. De som skal ha 

muntlig prøve, skal få arbeide med 

andre oppgaver denne timen. Den 

skriftlige prøven blir onsdag.  

Matte:  

 

Du skal velge deg en likning. Gå inn på 

skolen min og velg en likning du løser 

på ark, og forklarer på en lydfil som 

du legger på eget navn under teams 

matematikk 

 

 

Engelsk:  
 
Frist for å levere inn første utkast 
av oppgaven om et 
barndomsminne/hva som 
kjennetegner en god barndom.  

Norsk: 

 

Les 20 minutter i boken din, og 

skriv 3-5 setninger om hva det 

handlet om.  

 

 

 



 

 


