UKEPLAN UKE 43, 25 Okt.– 29 OKt. 8 Trinn
INFO:
Denne uken starter vi med skole-hjem samtaler. Husk å snakke sammen om spørsmålene som
står under ukeplanen. Disse spørsmålene er også delt ut på skolen mandag. Vi ønsker at
dere snakker om disse spørsmålene før samtalene på skolen. Vel møt til samtaler!

Bursdager
Månedens bibelvers
Månedens verdi:
Ukens klasseregel
Ukens ordenselever
Kontaktinfo

Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. (Johannes 15:12)
Toleranse
Være stille når andre snakker.
Simon og Noah
Marita: marita.havn@danielsen-skoler.no, Kamilla: KamillaKvebaek.Skar@danielsen-skoler.no,
Frode: frode.kristensen@danielsen-skoler.no, Skolen: duh.haugesund@danielsen-skoler.no
Helsesykepleier Helen – tirsdager helen.hanssen@haugesund.kommune.no Tlf. 48245729

Mandag
1
08.30
09.15

08:30-09:00

2
09.15
10-00

09:00-09:45

3
10.10
10-55

09:55-10:40

10.55
11.35

Skolesamling

Tirsdag
K&H
Popart-presentasjon

Onsdag

K&H
Popart-presentasjon

Lese for å lære
-gjøre oss ferdige med
faktabok og ha en
egenvurdering.

Norsk

Kroppsøving
Badminton og spenst

KRLE

Naturfag
Naturvitenskapelige
metoder.
Undervisning og
forsøk.
Lunsj
Ta med egen drikke

DGL

Engelsk

Vi snakker mer om
hvordan vi mennesker
kommuniserer og
hvorfor det oppstår
konflikter.

Read and tell
-jobbe i grupper

Klassereglene

K&H
Popart-presentasjon

Skriftlig kommunikasjon
-gå gjennom læringsmål og
jobbe med oppgaver.
10:40-11:20

Lunsj
Ta med egen drikke

4
11.35
12.20

11:20-12:05

5
12.20
13.05

12:05-12:50

6
13.15
14.00

13:00-13:45

7
14.00
14.45

13:45-14:30

Naturfag:
Gjennomgang av nytt
emne “Vitenskap”.
Undervisning og arbeid
med oppgaver.

Matte
Vi jobber med
potenser
Matte
Vi jobber med
potenser
Kroppsøving
Badminton

Klassereglene

Lunsj
Ta med egen drikke
Engelsk

Engelsk

Grammar
-adjectives

Grammar
-adjectives

Naturfag:
Naturvitenskapelige
metoder.
Undervisning og
oppgaver
Språk/Arbeidslivsfag
Spansk: Vi arbeider
videre med kap.

Norsk

Språk/Arbeidslivsfag
Tysk: vi arbeider
videre med kap

Fredag

KRLE

Klassereglene

Norsk

Torsdag

Kroppsøving
Badminton og spenst

Skrivetrekanten
-jobbe med hvordan
skriveprosessen skal se
ut.

Presentasjon av
gruppeoppgaven 😊
%
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"
Presentasjon av
gruppeoppgaven 😊
%
$
#
"

Lunsj
Ta med egen
drikke
Samfunn
Vi jobber med
revolusjonene

Samfunn
Vi jobber med
revolusjonene
Matematikk:
Vi løser et problem
sammen, knyttet til
potenser
Matematikk:
Vi utforsker
sammenhenger i tall
og tallregning

Norsk
Jobbe med en valgfri
oppgave.

Norsk
Jobbe med en valgfri
oppgave.

Lunsj
Ta med egen drikke
Samfunn:
Vi jobber med
revolusjonene

Valgfag

Slutter 13.45

Hjemmearbeid
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Kroppsøving: Husk
skiftetøy og innesko

Husk å snakke dere gjennom
undersøkelsen før samtalen
denne uken

Matte: Se begge filmene uke
43, og gjør oppgaven i
filmen og oppgaver på
kikora

Tysk: husk gloser – se
Teams
Spansk:
Øv deg på å telle til
15 på spansk.

(Fyll ut arket som ble gitt ut
mandag og lever det inn på
onsdag – dere finner også
spørsmålene under her)

Du finner de på Teams
Matematikk 8 under
klassenotatblokk –
innholdsbibliotek –
filmer/hjemmearbeid – uke
43

Norsk:
Kristendom: Husk
presentasjon av
gruppeoppgaven!

Fredag

Undersøkelse i 8. klasse høsten 2021
• Hvordan har du det på skolen?
o Svært kjekt
o Kjekt
o Sånn passe
o Ikke greit
Hvorfor?

• Hvem er du mest med i klassen?
• Opplever du at du eller noen andre blir utestengt eller plages på skolen?
Opplever du at det er et godt klassemiljø i klassen?
o
o
o
o

Svært bra
Bra
Sånn passe
Dårlig

Hva er bra/dårlig?

• Våger du å være deg selv i klassen?
o Ja
o Noen ganger
o Nei
• Våger du å si hva du mener i klassen?
o Ja
o Noen ganger
o Nei
• Opplever du at de andre i klassen behandler deg godt?
o Ja
o Noen ganger
o Nei
• Ønsker du å gjøre ditt beste for at dine medelever skal trives i klassen?
o Ja
o Av og til
o Nei

• Opplever du at de voksne ser deg?
o Ja
o Noen ganger
o Nei
• Er du motivert for skolen?
o Ja
o Litt
o Nei
Hvorfor/Hvorfor ikke?
• Er du effektiv når du arbeider med skolearbeid på skolen?
o Ja
o Noen ganger
o Nei
• Bruker du mye tid på lekser hjemme?
o Mer enn 1 time til dagen
o 30 -60 minutt pr. dag
o Mindre enn 30 minutt
o Gjør aldri lekser

• Hva tenker du om vurderinger og karakterer?
• Synes du at du klarer deg godt i alle fagene?
o Ja
o Nei
Hvis nei, hvilke fag synes du er vanskelige?

• Ønsker du å gjøre ditt beste når det gjelder det faglige på skolen?
o Ja
o Av og til
o Nei

Noe annet du vil kommentere:

