
 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 42 
Klasse: 8C 
Navn:______________ 

 
 

   
 

 Mandag Tirdag   Onsdag  Torsdag  Fredag  

09.00- 
10.00 

K&H K&H Samf No 09.00- 
10.00 

Tur til 
Skogmuseet. 
Oppmøte i 

klasserommene 
kl.09.00  

 

Språk, 
fordypning, ALF 

KRØ KRØ 

10.05- 
11.05 

K&H K&H No Mat 10.05- 
11.15 

Nat  KRLE KRØ KRØ 

11.25- 
12.25  

Mat Nat Musikk 11.30- 
12.30 

Eng Mat Samf No 

12.55- 
13.55 

UDV  Språk, 
fordypning, ALF 

12.35- 
13.35 

Mat Eng No Samf 

Valgfag  

14.00-
15.00 

Nat Samf   KRLE Nat  

 

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

42 
  Tur til Skogmuseet: 

Fangst og dyreliv om 

høsten 

  

43   Skriveøkt norsk Naturfagprøve   

44      

 

Beskjeder: 

• Vi minner om å vaske hender og holde avstand.  Lav terskel for å bli hjemme; har du 
forkjølelsessymptomer/feber skal du ikke komme på skolen.  

• Til foresatte: Ved sykdom/annet fravær ønsker vi at dette legges inn på Visma appen før 1. time 

starter. Hvis vi ikke mottar beskjed, vil vi sende ut melding til foresatte om fravær.  

• Ved søknad om permisjon, vennligst bruk skjema som dere finner i Visma. Appen kan ikke brukes til 

dette. Dere må logge inn på Vismasiden som dere finner på Moodle. 

• Ved kortidsfravær har eleven selv ansvar for å oppdatere seg faglig.  

• Hvis du er borte når det er prøver eller innleveringer, må du være forberedt på å ta prøven i første 
fagtime når du er tilbake og innlevering leveres ved første dags oppmøte, hvis ikke andre avtaler er 
gjort via foresatte.  

• LEKSE I FREMMEDSPRÅK STÅR PÅ FREMMEDSPRÅKGRUPPA DI I TEAMS. 
 

Telefon teamkontor: 624 33 971 

Kjersti Maurstad: kjersti.synnove.maurstad@elverum.kommune.no 

Tore Engeland: tore.engeland@elverum.kommune.no 

Vibeke Stenhaug: vibeke.stenhaug@elverum.kommune.no 

Ingunn Ottosen: ingunn.ottosen@elverum.kommune.no 

 

 

mailto:kjersti.synnove.maurstad@elverum.kommune.no


 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 42 
Klasse: 8C 
Navn:______________ 

 
 

   
 

 
DETTE JOBBER VI MED:  LEKSER: 

Norsk 

Gjøre ferdig “turistbrosjyren”. 

Jobbe videre med “leserinnlegg” 

som sjanger. 

Lekse til tirsdag: Leksen finner du i Teams, på norsksiden til 

8C. Her åpner du PowerPointen som er lagt ut, leser 

leserinnlegget, og så svarer du på oppgavene i (norsk) 

klassenotatblokken på teams. 

 

Lekse til fredag: 

Skriv ned tre forslag til temaer du kunne tenke deg å skrive et 

leserinnlegg om. Det bør være en sak du er for eller mot, og som 

du kanskje kan litt om. Da er det lettere å komme på noe å 

skrive. 

Engelsk 

Aims this week:make our own 

superhero 

Homework this week: Write down the names of as many 

superheroes as you know of. Finish it by Wednesday 

morning. 

This week, we are going to create our own superhero. The task 

will be handed out on Wednesday, and we will finish it on 

Thursday.  

Matte  

Vi skal lære om og utforske 

potenser. Vi kommer til å jobbe 

mye med Campus Inkrement. 

Lekse til onsdag: Campus Inkremet. Kommer opp som planlagt 

arbeid- Potenser. Se forelesingen og gjør oppgavene. Du kan selv 

velge mellom grønn, rød eller svart løype.  

Lekse til torsdag: Campus Inkremet. Kommer opp som planlagt 

arbeid- Potensregning uten formler. Se forelesingen og gjør 

oppgavene. Du kan selv velge mellom grønn, rød eller svart løype.  

Samfunnsfag 

Mål for uka: lære om ulike 

landskapstyper i Norge. 
 

Lekser til tirsdag: Hvordan vi du beskrive landskapet i 

Norge til en som aldri har vært her? Skriv minst fem 

setninger.  

Denne uka skal vi begynne på et nytt tema om landskap i Norge.  
 

https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8-10/4ac5d6fe-15a0-4261-

8996-863a0c633d78--1%20Landskapet%20og%20menneskene 

 

Naturfag 

Kapittel 6 i Eureka: Stoffers 

byggesteiner og modeller 

Lekse til torsdag: Gjør ferdig oppgavene vi har jobbet med på 
skolen: Oppgave 15, 16, 17, 18 og 22 side 114 – 115. Du finner 

svarene på oppgavene på side 104 –105 

 
Det blir naturfagprøve i kapittel 6 i Eureka neste uke. Vi skal 
gå igjennom på skolen hvilke sider dere skal lese i Eureka for å 

forberede dere til prøven.  

https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8-10/4ac5d6fe-15a0-4261-8996-863a0c633d78--1%20Landskapet%20og%20menneskene
https://www.skolestudio.no/Relevans--Samfunnsfag--8-10/4ac5d6fe-15a0-4261-8996-863a0c633d78--1%20Landskapet%20og%20menneskene


 

 
Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 

Elverum ungdomsskole 

Uke: 42 
Klasse: 8C 
Navn:______________ 

 
 

   
 

KRLE 

  

  

Kroppsøving 

 

 

 

  


