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LÆRINGSPLAN UKE 41 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

Fysisk aktivitet og helse(Jan Sverre). Vi går toppturer i nærområdet. Kle 
deg etter været. 

Timeplan for klasse 8A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk Norsk Norsk Tilvalgsfag 

2 Norsk Engelsk Samfunn Matte Samfunn 

3 Naturfag Engelsk Tilvalgsfag Matte Samfunn 

4 Naturfag KRØ KRLE Engelsk Matte 

5 Musikk KRØ Svømming KRLE K&H 

6 Musikk Matte Valgfag Naturfag K&H 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Hva gjør du for at alle blir inkludert på en positiv måte på nett? 

 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål: vite hva som er forskjell på skjønnlitteratur og saklitteratur 

Vi skal øve på å skrive en liten tekst 
på skolen.  

Vi skal jobbe med en skriveoppgave som skal leveres inn på skolen 
Vite om de ulike måtene å starte en fortelling på 

Matte 
JARO 

Læringsmål: Kunne gjøre om en potens til et produkt (gangestykke) av faktorer (tall), Eks 𝟐𝟑= 2*2*2 

Til torsdag: 
1.159 s 33 en prikk 
Løs divisjonen: 

Til torsdag: 
1.159 s 33 to prikker 
1.160 to prikker 

Til torsdag: 
1.159 s 33 tre prikker 
1.160 to prikker 
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84:4 Løs divisjonen: 
12,96 : 3 

Løs divisjonen: 
8,32 : 3,2 

Engelsk 
KAMA 

Læringsmål: Læringsmål: practice using adjectives when talking 

Bring an item (or a pictue of the thing, if it’s too big to carry) that you find interesting. Prepare to describe this thing to your 
classmates. Why did you choose to talk about this very item? 

Naturfag 
JARO 

Læringsmål: Torsdag i uke 42 blir det en prøve i kapitlet om økologi.  

Prøven er utfra side 5 – 13, 16-19, 21-25,28 – 31 i boka. Les ekstra godt på oppsummeringen s 31. Du vil også få et utvalg av 
viktige nøkkelord som du bør kunne forklare. Oppgavene “Les og svar” på side 34,35 og 36 er gode repetisjonsoppgaver til 

prøven, om du vil jobbe litt ekstra😊. Les på det vi har notert og gjort i timene. Det blir lagt ut et målark på its i løpet av 
denne uken.  

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: kunne en del viktige ord og begreper som omhandler nettvett og kildekritikk 

Hvorfor skal man ikke dele bilder av andre på nett?  Gi minst to grunner til dette. Øv på ordene som du finner på øve-arket 
(ligger også på it’s), dere får en liten test på fredag.  

KRLE 
SKD 

Læringsmål: 

 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille låta Zombie og synge til refrenget, forberedelse til vurdering i uke 42 😊  

 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: 

 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

 

Tysk Læringsmål: kunne bruke verb i presens i setninger. Kjenne til noen av Berlins severdigheter.  

Lekse til fredag: Gjør ferdig oppgavene utdelt i timen. Side 16 i Los geht’s: Velg deg tre av severdighetene i teksten Berlin sagt 
hallo! Les og oversett med god uttale og flyt. Husk bruk lydfilene på https://losgehts.fagbokforlaget.no/ for å høre uttalen. Lag 
din egen gloseliste på 7-10 med viktige ord fra teksten.  

Spansk 
CEMO 
 

Læringsmål: Du lærer deg verbendelsene i ar, er og ir-verb – og kan bruke verbene i setninger.  Du kan de personlige 
pronomenene 

Les/pugg ar, er og ir-verb s 21 og 23 
Les s 22 – les med flyt og oversett teksten – Verbprøve uke 42 (onsdag, dere har fri fredag) 
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