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LÆRINGSPLAN 8E UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Timene merket med rødt på planen er de timene vi leser sammen på skolen 

 

Timeplan for klasse 8E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1  
Elevsamtale-
dag 

Norsk/matte Svømming Norsk  
Aktivitets-
dag 

2 Engelsk Samfunn Gym 

3 Engelsk Språk Gym 

4 Norsk/matte Norsk/matte Musikk 

5 Norsk/matte Norsk/matte Musikk 

6 KRLE Valgfag KRLE 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Tenk på at du skal si noe hyggelig til alle elevene i klassen denne uka☺☺☺ 
 

Fag A B C 

Norsk (BEER) 

 

Læringsmål: kunne finne ulike virkemidler i en tegneserie 

Til onsdag: gjør ferdig tegneserien du begynte 
på sist uke 
Kan du si et virkemiddel som ofte brukes i 
tegneserier? 

Til onsdag: Gjør ferdig tegneserien vi begynte på i forrige uke. Pass på at du 
får med minst ett virkemiddel i hver rute (bruk punktene i skriveboka som 
huskeliste). 

Matte (HE) 

 

Læringsmål:   
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Engelsk (BSL) 

 

Læringsmål: talk about language 

There is no homework this week, but you will get tasks to work with in class. 

Naturfag (JPED) 

 

Læringsmål: Ingen naturfag denne uka. 

Grunnet elevsamktaledag og aktivitetsdag mister vi alle naturfagstimene. Derfor blir det ingen lekser i naturfag 😊  

Samfunnsfag (BEER) 

 

Læringsmål: kunne si noe om nettverk og forklare egne uttrykk i samfunnsfag 

Skriv ned tre regler som er viktige når du skal 
bruke sosiale medier 

Vi skal jobbe med kildekritikk og nettvett.  

Det blir en liten «glosetest» etter høstferien, dere får arket på onsdag😊 

KRLE (BSL) 

 

Læringsmål: Vi ser på de store verdensreligionene.  

Ingen lekse i KRLE-denne uken. Vi jobber med oppgaver i timen. 

Kunst og Håndverk (BIKN, JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Musikk (GHA) 

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving (SYTR) 

 

Læringsmål: 

Innegym, forskjellige aktiviteter , lek   

Engelsk fordypning (JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Spansk (HKL) 

 

Læringsmål: Du blir kjent med –er verb og –ir verb  

Sist uke ble du litt kjent med –ar-verb, denne uka skal vi kikke litt på -er og –ir-verb . Les godt/pugg side 23  

Tysk (IS) 

 

Læringsmål: kunne det du har skrevet i regelboka 

Vi har bare onsdagstimen – vi repeterer og leser litt 

 

 


