
Blomdalen Skole 

Tlf : 38 27 33 00 

Fravær: +47 59 44 72 45 med signatur BEER 

E-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no  

E-post Bente: bente.eskeland.eriksen@lindesnes.kommune.no 

Bente mobil: 91 64 11 11 
LÆRINGSPLAN UKE 49            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fag A B C 
Norsk (BEER) 

 

Læringsmål: være godt forberedt til fagdager i norsk 

Fagdager i norsk torsdag 9.12 (bokmål) og fredag 10.12 (nynorsk) 
Gjør deg kjent med forberedelsesmateriellet på skolestudio, og husk at Basisboka er din beste vennGjør deg kjent også herDu finner også mye 
nyttig på It’s Learning 
Det blir fire oppgaver begge dagene, to leseoppgaver og to skriveoppgaver. Alle oppgavene skal besvares 

Matematikk(HEEI) 

 

Læringsmål: Trene til fagdag i matematikk 

Mandag får dere et øvehefte i matematikk. Bruk dette godt til å trene til fagdagen onsdag i neste uke. Bruk også regelbok/kladdebok til å se 
gjennom hva vi har jobbet med i høst. Er du så heldig at du har regelbøkene dine fra 8. og 9.trinn- så se gjennom dem også. Mye som kan dukke 
opp der På its learning har jeg lagt ut en del filmer som det er veldig lurt av deg å se gjennom før fagdagen  neste uke. Det er en film om figurtall 
og flere filmer om ligninger.- det er lenge siden vi har hatt mye om ligninger.  

Engelsk(BELE) 

 

Læringsmål: kunne presentere og delta i fagsamtale om et kjent tema. 

Vi jobber videre med forberedelsene til å fagsamtalene om indigenous peoples og Rabbit Proof Fence 

KRLE (BEER) Læringsmål:  

TIMEPLAN klasse 10d 2021/22 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Samfunn KRLE Språk Norsk/matte Samfunn 

2 Norsk Norsk Gym Norsk/matte Samfunn 

3 KRLE K og H Gym Engelsk Norsk 

4 Matte K og H Matte Utdanning Naturfag 

5 Naturfag Nynorsk/matte Matte 
NOA 

Språk Naturfag 

6 Engelsk 
NOA 

Nynorsk/matte Valgfag Språk Engelsk 

7   Valgfag   

 

INFORMASJON 

Halvårsprøve i tysk torsdag uke 50 

Dette skoleåret skal vi lese mer, både på skolen og hjemme. På skolen skal vi lese 15 min i de 

timene som er merket med rødt i timeplanen. Hjemme skal dere til sammen lese minst 45 

minutter hver uke.  

Søndag 12.desember er det mattemaraton på skolen fra 17.00. Torsdag tar Hege en opptelling 

over hvor mange som har tenkt å møte Det er en egenandel på 30 kr for pizza og drikke.  

Friluftsliv: 6.time, fortelle kort om oppgaven deres. 7.time, bilder Alaska. 

Fysisk aktivitet (Bjørn Arild & Jan Sverre) Felles aktivitet( stikkball mm). Husk 

god innsats, fairplay, utfordre deg selv og bidra til god stemning. 

 

 

 

 

 

 
Søndag 12.desember blir det mattemaraton kl. 17.00 – 20.30 
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Ingen lekser denne uka 

Samfunnsfag (BEER)

 

Læringsmål:  

Ingen lekser denne uka 

Naturfag () 

 

Læringsmål: Vite hva som er typisk for en organisk forbindelse og Kunne forklare karbonets kretsløp og hvordan karbon inngår i ulike kjemiske 
forbindelser 

Les s. 69 – 74 (øverst). Prøv så godt du kan å forklare karbonets kretsløp med egne ord. 
 

Tysk() 

 

Læringsmål: 

Vi har kun onsdagstimen – repetisjon før prøven uke 50                                                                                                               

Spansk CEMO 

 

Læringsmål:  Du repeterer til årsprøven som er 16.desember 

Du må kunne hvordan du uttrykker noe du har gjort (presens perfektum), noe du skal gjøre i framtiden (futurum) og noe du holder på med 
akkurat nå (gerundium).  Prøven vil være todelt.  En del på its – grammatikkoppgaver uten hjelpemidler, den neste er en tekst du skal skrive.   
Begynn repetisjonen denne uka! 
Onsdag hører vi på klasssequizen! 

Engelsk fordypning

 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 

 

Læringsmål: Vi skal innom mye forskjellig: fotball, innebandy, håndball, basket osv. Vi tar ting litt som det passer. 

 

Arbeidslivsfag  

 

Læringsmål: Vise god arbeidsmoral. Husk å kle deg for å arbeide og være ute   Målet er også å bli kjent med ulike yrker, arbeidsplasser og muligheter på videregående skole. Du 

jobber selvstendig med ditt eget prosjekt. Onsdag møter dere i rom 310, torsdag rom 318, dersom dere ikke har fått en annen beskjed. 

 


