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LÆRINGSPLAN UKE 46 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Valgfag UPT: husk forkle og ev hårstrikk! 

Timeplan for klasse  

 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: Vi skal ha det ryddigste klasserommet på 8.trinn. Innestemme når vi spiser.  

 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål: bli godt forberedt til fagdagen på tirsdag i neste uke.  

Vi jobber med forberedelsesmateriellet til fagdagen i norsk i neste uke. Det er lurt å lese litt gjennom det du trenger hjemme 
også, du finner  

Matte 
JARO 

Læringsmål:  Kunne regne med overslag. Kunne avrunde desimaltall  

Vi er i ferd med å avslutte kap 1 om tall og tallforståelse. Fredag i denne uken skal dere ha en liten test fra kap 1. Dere får en 
time på onsdag til å trene til dette, og leksa denne uka blir å jobbe med oppgaver fra underveisvurdering 1 side 93-95. Du 
rekker ikke alle oppgavene, men du bør jobbe minimum 30 minutter.  
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Engelsk 
KAMA 

Læringsmål: Læringsmål: lese og forstå en ny tekst 
  

Read page 78-80, lydfilen finner du her, 
write down 3 facts from the text. Make 
some true and some false 

Read page 78-80, lydfilen finner du her, 
write down 5 facts from the text. Make 
some true and some false  

Read page 78-80, lydfilen finner du her, 
write down 5 facts from the text. Make 
some true and some false 

Naturfag 
JARO 

Læringsmål:  Kunne forklare hvorfor artsmangfoldet minker  

Lekse på skolen min 

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: kunne fortelle om tre viktige hendelser under den franske revolusjon 

Skriv én til to setninger om tre viktige hendelser fra den franske revolusjonen i skriveboka di. Bruk sidene 84-86 
Det blir prøve fredag i uke 47. 
 

KRLE 
SDØ 

Læringsmål: kunne fortelle om høytider og tradisjoner innen hinduismen 

Til torsdag: Følg læringssti på skolen min om høytider og tradisjoner innen hinduismen. Svar på oppgavene.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: kunne spille «I want it that way» på bass eller piano 

 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: 

 

Engelsk fordypning Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class 

Være klar til fremføring på fredag! Pass på at du har øvd på det du skal si ☺  

Tysk 
BELE 

Læringsmål: snakke tysk med en medelev, kunne bruke ordbok til å finne kjønn på substantiv, kunne bruke bestemt og 
ubestemt artikkel. 

Lekse til fredag: se skolenmin.cdu.no 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ 

Spansk 
CEMO 
 

Læringsmål: Du lærer å presentere familien din 
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