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LÆRINGSPLAN 8E UKE 44 

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 

 
Prøve tysk fredag 
Fysisk aktivitet onsdag: vi blir inne, møt opp i den gamle Mandalshallen 

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: Ta godt imot alle studentene som kommer ☺☺ 
 

Fag A B C 

Norsk (BEER) 

 

Læringsmål: planlegge, samarbeide om og gjennomføre en presentasjon 

Vi bruker timene denne uka til å gjøre ferdig 
presentasjonen, hvis vi blir ferdig presenterer vi 
for hverandre på gruppa 

Etter planen begynner vi å presentere heltene på onsdag. Gruppene må 
selv være ansvarlige for at PP er ferdig, eventuelle notater er klare og at 
dere har øvd ☺ Vi bruker timen på tirsdag til å øve + ta tiden 
Vær godt forberedt! 

Matte (HE) 

 

Læringsmål:  Kunne regne med parenteser og kunne bruke regnerekkefølgen.   

Du får et hefte av hege på mandag. Her er det ulike oppgaver fra nasjonale prøver som du skal jobbe med hjemme. Disse ser 
vi på sammen mandag i uke 45. 
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Engelsk (BELE) 

 

Læringsmål: Plan your work and finish on time 

Lekse til torsdag: denne uken er leksa til torsdag. Da må du levere presentasjonen din, My Dream Destination på It’s Learning. 
Presentasjonen skal vare i ca. 3 minutter. Du kan bruke engelsktimene denne uka til å jobbe med oppgaven, men det er lurt å 
spille inn lyden hjemme. 

Naturfag (JPED) 

 

Læringsmål: Vite noe om menneskets plass i naturen. 

Vi starter på nytt kapittel 😊  

Samfunnsfag (BEER) 

 

Læringsmål: Du skal kunne forklare ordene folkesuverenitetsprinsippet, maktfordeling, revolusjon og ytringsfrihet.  

Tema: demokrati og menneskerettigheter 
Gå inn på Skolen min, her finner du en tekst om 
FN, og noen oppgaver fra det du har lest 

Forbered deg på å kunne forklare disse ordene til en medelev på onsdag 

KRLE (BELE) 

 

Læringsmål: kunne forklare om muslimenes hellige hus og hellige steder. Fortelle om de viktigste høytidene i Islam.  

Evnt lekse blir gitt i timen på tirsdag 

Kunst og Håndverk (BIKN, JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Musikk (GHA) 

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving (SYTR) 

 

Læringsmål: 

Inneaktivitet, dans.   

Engelsk fordypning (JPØ) 

 

Læringsmål: 

   

Spansk (HKL) 

 

Læringsmål:  Vi lærer verbet SER- å være + eiendomsord  

Lær deg hvordan verbet SER bøyes og lær eiendomsordene s 24-25.  Les teksten s 24, og oversett den – dette testes 
fredag!  Kapittelprøve uke 45 - fredag   

Tysk (IS) 

 

Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven 

Prøve fredag: les godt i regelboka – hvordan bøye verb + substantiv, ubestemt og bestemt artikkel 
Les godt i regelboka til onsdag-  husk underskrift på målprøve 

 


