
8G Uke 39 
8G MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

AVLOGGA-CHALLENGE! 
Ingen bruker skjerm fra 
torsdag morgen til kveld 

(skjerm, mobil, Tv, PC 
osv) 

Kan de hjemme bli med 
på dette også tro?? 

  

FREDAG 

1. økt  08.45-09.15 
  

UV 

08.45-09.15 
  

Nasjonal prøve i 
regning 

08.45-09.15 

NORSK 

 "Pålogga/avlogga" 

08.45-09.15 

NATURFAG  

08.45-09.15 

SAMFUNNSFAG 

 "Pålogga/avlogga" 

2. økt 09.15-10.15 
  

KRLE 
Gruppediskusjon 

  

9.15-10.15 
  

Nasjonal prøve i 
regning 

  

9.15 – 10.15 
  

ENGELSK 
 "Pålogga/avlogga" 

9.15 – 10.15 
  

NATURFAG 
  

9.15 – 10.15 
  

MATTE 
K&H  

  

Pause 10.15-10.30 
15 min 

 10.15-10.30 
15 min 

  

10.15-10.30 
15 min 

10.15-10.30 
15 min 

UTESKOLE 
Vi sykler til Fjærholmen 

10.30 
  

3. økt 10.30-11.30 
  

NATURFAG 
  

10.30-11.30 
  

MATTE 
K&H 

  

10.30-11.30 
  

UV/KRLE 
  
  

10.30-11.30 
  

SAMF.FAG 
 "Pålogga/avlogga"  

  
 Ta med mat og drikke- og 

vær etter klær 
Vi tar med grillkull! 

Pause 11.30-12.00 
Lunsj 30 min 

11.30-12.00 
Lunsj 30 min 

11.30-12.00 
Lunsj 30 min 

11.30-12.00 
Lunsj 30 min 

Alle må ha hjelm! 

4. økt 12.00-13.00 
  

NORSK  
"Pålogga/avlogga" 

12.00-13.00 
  

FREMMEDSPRÅK  
  
  

12.00-13.00 
  

KROPPS 
ØVING 

   

12.00-13.00 
  

NORSK 
 "Pålogga/avlogga" 

  

  

Pause 13.00-13.15 
15 min 

13.00-13.15  
15 min 

13.00-13.15  
15 min 

13.00-13.15  
15 min 

  

5. økt 13.15-14.15 
  

VALGFAG 
  

  

 13.15-14.15 
  

FREMMEDSPRÅK 

13.15-14.15 
  

NORSK 
"Pålogga/avlogga"  

 13.15-14.15 
  

ENGELSK 
 "Pålogga/avlogga" 

  

  

6.økt 14.15-14.45 
  

VALGFAG 

        



 
  
UKEARBEID 

  Dette gjør vi på skolen: Hjemmeoppgaver: 

Norsk 
  

 
  

"Pålogga/avlogga" 
Vi skal fortsette med spillanalyse og lære 
om visuelle virkemidler.  
Vi skal se på hva nettvett er og ha om 
DELE=DELTA. 

Leselekse til torsdag: les tekstutdraget 
"Fumbler" i leseboka di "Løyndom" (ca 9 
sider).  

Matte 
  

 
  

 Obs! Nasjonal prøve i regning på tirsdag.  
  
Ellers øver vi til kapittelprøve som kommer 
i uke 40. 

Her kan du kikke litt på eksempler så du 
er litt forberedt til nasjonal prøve.  
  
  

Engelsk 
  

 
  

 "Logged in/logged out" 
  
"Eighth Grade"; Film review and discussion. 
  

For Thursday:  
  
Reflect on the discussion qouestions 
regarding the movie Eighth grade. Make 
some notes in preperation to talk about 
them in class.  
  
NB: Make notes paper, Thursday is 
analog!! 

Samfunnsfag 
  

 
  

"Pålogga/avlogga" 
Vi skal jobbe med ulike caser. 
Dere blir delt i grupper og skal bestemme 
dere for hva slags produkt dere skal jobbe 
med i uke 40. 

 Til torsdag: 
Jobb med siden "Råd fra ungdom til 
ungdom" som er gitt til deg i 
"Samfunnsfag" 

KRLE 
  

 
  

Mandag:  
Gruppesamtale om respekt 
Her er oppgaven 
Som gruppe skal dere drøfte og presentere 
ulike løsninger på et dilemma dere får. Du 
skal også presentere egne tanker og 
begrunne disse ( refleksjon) 

  

Naturfag 

  

Vi gjør ferdig plakat om feltarbeid i skogen 
og har en kort presentasjon om den.  

 Lekse til fredag er utdelt på 
skolenmin.cdu.no  
  

"Pålogga/avlogga" 
Engelsk, Norsk, Samfunnsfag: 
En trygghet fra ungdom til ungdom! 
Hvordan gi andre ungdommer gode råd og 
kunnskap til å takle utfordringer og ta gode valg, 
både på nettet og i virkeligheten? 
  

Naturfag: Den levende naturen 
KRLE: Dilemma om respekt 
KRØ: Basketball (WH 2/3) 
K&H:Bærenett med eget design 
Matematikk: Øving til kapittelprøve 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/8-9-trinn/regning/bokmal/?path=cefglhhcefglifcefglik
onenote:_Innholdsbibliotek/KRLE.one#Gruppeoppgave%20dilemma%20om%20respekt%20for%20andre&section-id={28355734-B38F-457E-A069-7963523F9726}&page-id={14DA4505-3D69-4E91-AF16-49B59E815F46}&object-id={081035DD-D6A7-030D-1CEC-CB46DEE89C73}&28&base-path=https://vestfold.sharepoint.com/sites/Section_schoolclass_9223371980034111589/SiteAssets/BUS%208G%2022-23%20Notatblokk
onenote:../_Innholdsbibliotek/Kunst%20og%20Håndverk.one#Bærenett%20med%20egen%20design&section-id={7CF62110-FBF4-4D3B-9D90-80584E00C1EC}&page-id={A76151B6-7972-49EC-B58C-1E4AF62A118C}&object-id={A1A0B28E-4E35-4AA7-95DD-584EF2E736EC}&71&base-path=https://vestfold.sharepoint.com/sites/Section_schoolclass_9223371980034111589/SiteAssets/BUS%208G%2022-23%20Notatblokk


 

  

 


