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LÆRINGSPLAN 8E UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 

📌Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver dag. 📚 

 
Klassebilde mandag 29.8, 11.30 

Timeplan for klasse 8E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Samfunn Norsk/matte Svømming Norsk Språk 

2 Norsk Engelsk Samfunn Gym K og H 

3 Samfunn Engelsk Språk Gym K og H 

4 Naturfag Norsk/matte Norsk/matte Musikk Naturfag 

5 Matte Norsk/matte Norsk/matte Musikk Naturfag 

6 Matte KRLE Valgfag KRLE Engelsk 

7   Valgfag   

Sosialt mål: Dere skal prøve å si god morgen eller hei til alle i klassen hver dag denne uken. 

Fag A B C 

Norsk (BEER) 

 

Læringsmål: kunne bruke ulike letestrategier 

Lekse: Jobb med oppgaven fra Yr som du finner under “fra 

lærer” på skolenmin.cdu.no. Her kan du gjøre leksa på 

mobilen og skrive i kladdeboka dersom du ikke har tilgang 

på PC. Husk å lese i leseboka 15min hver dag 😊 

Lekse: Jobb med oppgaven om robotrevolusjonen som du 

finner under “fra lærer” på skolenmin.cdu.no. Her kan du 

gjøre leksa på mobilen og skrive i kladdeboka dersom du ikke 

har tilgang på PC. 

Husk å lese i leseboka 15min hver dag 😊 

Matte (HE) 

 

Læringsmål: Lære å bruke algoritmer på de fire regningsartene.  

Vi skal øve på nasjonale prøver i regning.  

I heftet du får av Hege på mandag skal du hjemme gjøre oppgave 7, 8 og 9😊  

Engelsk (BELE) Læringsmål: Find out why some words are (almost) the same in English and Norwegian.  
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Read the text Travelling Words. Pp. 10-1. Dere får ny bok denne uken. Husk å legge på bokbind! 

Naturfag (JPED) 

 

Læringsmål: Kjenne til begrepene økosystem og hva økosystemer består av 

Mandag: Vi deler ut bøker. Legg bind på boka. 
Til fredag: Les og studer bilder og tekst på side 8-10. Bruk det du finner her til å forklare hva økologi, næringskjede og 
næringsnett er 

Samfunnsfag (BEER) 

 

Læringsmål: Kunne forklare ordene selvbilde, verdier, identitet og selvfølelse 

Til torsdag: Du skal skrive ned to ting i livet som gjør deg glad og to ting som gjør deg irritert. 

KRLE (BELE) 

 

Læringsmål: Kunne si litt om hva humanisme, livssyn og livssynshumanisme er. 

Lekse til torsdag: Les s. 88-89 i KRLE-boka 

Kunst og Håndverk (BIKN, JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Musikk (GHA) 

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving (SYTR) 

 

Læringsmål: 

Innegym, lek aktiviteter   

Engelsk fordypning (JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Spansk (HKL) 

 

Læringsmål: Du kan fortelle litt om deg selv på spansk 

Les s 10. Lær de nye ordene (se gloseboka di).  Ta med bilder av deg selv og familien din – vi lager YO-bok! I timene øver vi på 
å fortelle om oss selv 

Tysk (IS) 

 

Læringsmål: kunne skrive tallene fra 0-12 på tysk 

Lekse til fredag: lese/oversette s. 8 + gloser – kunne skrive tallene  fra 0-12 

 

 

 


