
             
 

 Mandag  Tirsdag  
Julekalender (se info side 2) 

Onsdag  Torsdag  Fredag  

1 
8.30 - 9.15 

Norsk 8-10: 

 

 

1.-4.trinn fremfører sin 

juleforestilling for oss!  

 

Øve til julespill!  

 

Alle må ha med det de 

trenger av kostymer, klær og 

utstyr!  

Programmeringen må også 

være helt klar til i dag!  

Norsk 8-10: 

Bokklubb 49: Les “Kjære Evan Hansen” 

+Skriv 5-10 setninger om nestekjærlighet. 

Skriv på nynorsk.  

Norsk 8-10:  Fagdag i norsk for 8.-9.trinn 

Terminprøve i norsk 10.trinn 

 

Ta med deg drikke, 

nynorskboken og Chromebook 

(den MÅ ha fulladet batteri)!  
2 
9.15 - 

10.00 

 

Friminutt 

Matte 8:  

UTV 9: “Beskriv deg selv” - 

You-portalen. 

Matte 10: Øve til 

matematikkprøve 

 

Musikk 8-9: 

Matte 10:  

PRØVE I KAPITTEL 
2A, 2B og deler av 2C (s. 138-190) 

3 
10.15- 

11.00 

 

Lunsj 

Tysk 8: Gloseprøve 

(hobbyer). Vi repeterer 

hamburgersetninger. Vi lærer 

klokkeslett på tysk. 

Lekse til mandag uke 50:  

Se classroom. 

Eng.f.8: Gjøre ferdig vlogg. 

Matte 9: 

Naturfag 10: 

 

Naturfag 8-10: 

De neste ukene skal vi arbeid 

med programmering. 

Naturfag 8-10: 

Logg inn på: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/ 

Lag en animasjon du kan vise 

læringsvenn i morgen :) 

Engelsk 89: Vi skal jobbe med 

forberedelser til terminprøven.  

Matte 10:  

 

4 
11.45 - 

12.30 

Tysk 8:  

Eng.f.8: 

Matte 9: 

KRLE 10: 

K&H/KRL 8+10: 

M&H 9: Husk forkle og 

hårstrikk!  
Teori: Mat som tradisjonsbærer. 

Vi lager: Vi lager serinakaker, 

brune pinner og 

kokosmakroner. 

Samf.f.8-9:  

Engelsk 10: Forberedelse til Terminprøve 

Du må ha lest gjennom heftet til Eksamen 

2018, markert ukjente ord og notert ting 

du lurer på. Vi skal gjennomgå heftet. 

Engelsk 89: 

 

 

Eng.10: Forberedelse til Terminprøve 

 

5 
12.30 - 

13.15 

 

Friminutt 

KRLE 8-9: 

UTV 10: Øve på matematikk-

prøve 

5-7.trinn har juleforestilling for oss!  

 

Matte 8: Jobb minst 20 minutter videre 

med tentamensoppgaver. Noter ned 

spørsmål til Dina, dersom du strever med 

noe.  

Matte 9: 

 

 

Engelsk 10: Forberedelse til Terminprøve 

 

 

Kr.øv. 8-10 

Kl.12.30: Vi fremfører 

juleprogrammet vårt for resten av 

skolen!  

 

6.t: Engelsk for 10.trinn 

6t: Kroppsøving 8.-9.trinn 

6 
13.30 - 

14.15 

Kr.øv 8-10: Engelsk 89:  Innlevering månedens tekst! 

De som ikke har levert audiofile må gjøre 

det!  

Matte 10: Øve til prøve 

 

Lekser står på den dagen de er til og med uthevet skrift. Resten er informasjon om hva som skjer i timen, ting du må huske å ta med osv.  

Ukens  verdi: Nestekjærlighet 
Ukas bibelvers:   Lukas 2, 1-20: Det skjedde i de 
 dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus 
 om at hele verden skulle innskrives i manntall. 
 

 

Ukeplan for 8.-10. kl. 

uke - 49 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/


 

AKTUELL INFORMASJON    

Julekalender: Ta med deg en liten ting eller godteri for 20-30kr. Må være innpakket!  

Følg med på aktivitetskalenderen som ble utgitt første skoledag. Henger også en i klasserommet. 

Bibelpizza kl. 8.-10. (tirsdager kl. 14:30): 15. desember 

 

Koronasmitten i landet gjør at skolen må gjøre flere endringer hva angår arrangementer den kommende tiden. Det kommende ADRA-markedet med 

forestilling og markedsdel neste uke blir dessverre avlyst.  Men det betyr ikke at skolen lar være å øve inn innslag eller lar være å samle inn penger til 

ADRAs prosjekt Keep girls safe (KGS) https://www.adranorge.no/keepgirlssafe/. Vi må heller gjøre det annerledes. Hver kohort på skolen skal øve inn en 

forestillingen de skal vise for resten av skolen neste uke. Forestillingen vil bli filme og lagt ut på klassens classroom-side.  

 

Lærer Viviann Berglund koordinerer det digitale salget hvor inntektene går til KGS. Her er lenke til hennes side: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=viviann.berglund&set=a.10159495990393690    

Når du har bestemt deg for å kjøpe noe:  

1. Skriver du navnet ditt i kommentarfeltet under bildet.  

2. Vipps-er beløpet til Vatneli skole sitt ADRA-nummer: 531231 

3. Tar et skjermbilde av kvitteringen på Vipps og sender bildet til Viviann 91513460 

4. Viviann følger videre opp hvordan forunderingspakken/gjenstanden/elevproduktet blir overlevert 

 

Ja, det blir litt mer krevende, men vi håper likevel å samle inn en del penger til ADRA sitt gode arbeid. Takk til alle som bidrar! 

 

 

Planlagte prøver og innleveringer fremover: Planlagte prøver og innleveringer fremover: 

Uke 50  Tentamen matematikk 

torsdag 

Terminprøve i engelsk 

mandag 

Lytteprøve i musikk 

på tirsdag! 

Uke 1   

Uke 51   Uke 2 Norsk: Innlevering av 

søknad og CV.  

 

Uke 52 Siste skoledag er 22.des  Uke 3 Engelsk: Prosjekt 

ferdig.  

 

 

 

https://www.adranorge.no/keepgirlssafe/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=viviann.berglund&set=a.10159495990393690

