
Ukeplan 8-10. trinn uke 48 

Ukens verdi: Og det skjedde i de dager at det gikk ut 

et bud fra keiser Augustus at all verden skulle skrives inn i 
manntall.  2Dette var den første innskrivning, i den tid 
Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle gikk for å la seg 
innskrive, hver til sin by. Luk 2,1-3 

Skolevask: Team 1 Ordenselev: Aiden 

Aktuell informasjon: Bibelpizza onsdager i partallsuker kl.14.30. 
Mellomtrinnet har ansvar for TL denne uken.  
 
NB! til alle foreldre: Husk å besvare foreldreundersøkelsen. Størst prosentdel deltakelse gir pizza til klassen! 
NB! til alle elever: Husk å minne foreldre på at de må ta foreldreundersøkelsen. Premie til beste klasse! 

 

Mandag (TL) Tirsdag  Onsdag(TL) Torsdag(TL) Fredag 
 

Norsk 8-10: Vi skal gjennomgå 
tekster til terminprøven og jobbe 
med tekstforståelse og refleksjon.  
 

Matte 8:  O-bok side 80, oppg. 
2.130, 2.131 og 2.132 
 

Matte 9: Lekse på classroom 
 

KRLE 10: Øve til prøve 
 

Kroppsøving 8-10: Ta med 
treningstøy og sko til å være inne.  
 
 
Ta med drikkeflaske 

 
 
 

TERMINPRØVE  
          I 
   ENGELSK 
 
 
NB: TA MED  
HEADSETT! 
(Skolen har ikke 
nok til alle) 

 

Naturfag 8-9:  
Prøve for 9.trinn  
(8.trinn får tiden til å øve, siden de ikke fikk 
øvd sist uke) 

Matte 10: Lekse på classroom 
 

Samf.f. 8-9: Beg. m/prøve? 
 

Matte 8: Vi repeterer til tentamen.  
 

Engelsk 10: “The Dabbawallas of Mumbai” 
Du har en skriftlig innlevering i Classroom. 
 

Tysk 9-10: Gloseprøve. Øv på gloser (se 
kopiark med gloser: Die friedliche Revolution 
in der DDR). Øv på å lese teksten på s.42. Se 
classroom. 

Utd.v. 8: Vi ser gjennom budsjett, hva gjorde 
vi bra/kunne vært bedre. Vi velger belønning 
og bestemmer arbeidsoppgaver på 
julemarked.  

Matte 9: Lekse på classroom 

Samf.f. 10: Beg. m/hist.? 
 

 

Norsk 8-10: Velg en av tekstene som er til 
terminprøven og les den!  

Tysk 8: Gjør ferdig oppgave i classroom 
(LANDESKUNDE DEUTSCH). Lær deg noen 
fakta om tysk språk. Repeter plassering 
av byer (Berlin, Bremen, Frankfurt, 
Hamburg, Kiel, Köln, München, Rostock, 
Stuttgart, Dresden). 

Matte 9: Lekse på classroom 
 

Naturfag 10:  
Prøve for 10.trinn 

Eng.10: “The Dabbawallas of Mumbai” 
Du har en muntlig innlevering i 
Classroom. Det er ok at begge 
innleveringene denne uka leveres innen i 
kveld (torsdag 01.12.) kl.23:59. 

M&H 9: Husk forkle og hårstrikk. 
Øving til juleforestilling + bake 
pepperkaker til ADRA-marked.  

 

 

Samf.f. 8-10/Svøm:  

KRLe-prøve! (Reformasjonen) 

Kurskode: kuiskki 

Naturfag 8-10:  
Prøve for 8.trinn + alle som ikke har 
tatt prøven onsdag/torsdag.  
 

FAH 8-10: Ta med treningstøy og 
sko til å være ute.  
Ta med drikkeflaske 

LEKSE TIL MANDAG NESTE UKE: 

Matte 8: Vi repeterer til tentamen 
 

Matte 9: Lekse på classroom 
 

 

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. 

 



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

Uke 49 Prøve i jazzens historie for 

KRLs gr. 

Terminprøve i norsk Uke    

Uke 50 Norsk: Innlevering 

argumenterende tekst!  

 Uke     

Uke 51   Uke    



 

 


