
Blomdalen skole 
Kallhammervein 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 59 72 45. Start SMS med JGAB 

LÆRINGSPLAN UKE 35 

2022/2023 

Informasjon: 
Det blir foreldremøte onsdag 7. september kl. 17.00, be foreldrene deres 

holde av datoen.   

 

Vi fortsetter med gode lesevaner, husk å lese 15 minutter i valgfri bok hver 

dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 

 

Nasjonale prøver i lesing og regning uke 36. 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Tilvalgsfag Matematikk Tilvalgsfag Norsk 

2 Engelsk Naturfag Norsk Tilvalgsfag Kroppsøving 

3 K&H Naturfag Norsk Musikk Samfunnsfag 

4 Kroppsøving Matematikk Naturfag M&H Samfunnsfag 

5 Kroppsøving Samfunnsfag KRLE M&H Engelsk 

6 Matematikk Norsk Valgfag M&H UV 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Kunne lese ulike tekster som omhandler andres liv. Kunne øve til nasjonale prøver, hjemme og på skolen. 

Til fredag: Vi øver til Nasjonale prøver. Jobb med teksten “Hvorfor vil noen land bytte flagg” og svar på oppgavene. Følg linken 
på Its, inne i norskfaget. 

Matte 
JPED 

Læringsmål: Kunne forklare og bruke ulike sentralmål og spredningsmål. Kunne lage diagrammer i excel/regneark. 

I lekse øver vi til nasjonale prøver som er 9.sept. Øveark til onsdag blir delt ut mandag. 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i den engelskspråklige 
verden   

Answer the following questions with 3 or more full sentences:  

a. Why might people move from one country to another? Write a list of the reasons you come up with. 

b.  Do you know anyone who has moved from his or her home country? Tell their story! 

mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no
mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no


Or, if you don’t know anyone who has had to move, what are some things a person might have to do before moving to a new 

country?  

c. What do you think would be the most challenging part about moving to a new country? 

 

Naturfag 
JPED 

Læringsmål: Kunne forklare hva planteceller og dyreceller består av. 

Les s. 37 – 39. 

Hva tror du er den viktigste forskjellen mellom en plantecelle og en dyrecelle? Nevn tre ting.  

Hva er den viktigste forskjellen mellom et lysmikroskop og et elektronmikroskop? 

Samfunnsfag Læringsmål: 

   

KRLE 
JGAB 

Læringsmål: Kunne utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte trossamfunn 

Vi starter opp med en gruppeoppgave om et religiøst samfunn. Avtal på gruppa hva som må gjøres hjemme. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille/synge refrenget på låta vi valgte forrige time i klasseband 

Øv på refrenget til The ring of fire av Johnny Cash hjemme. 

Utdanningsvalg 
JPED 

Læringsmål: Kunne reflektere over egne egenskaper og styrker. 

Tenk gjennom hvilke interesser du har og skriv ned noe som interesserer deg, og skriv også ned tre ting du er god på. 

Engelsk fordypning Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class 

You will find all tasks and homework on It’s learning 

Spansk Læringsmål: Vi repeterer verbene ser, estar og tener.  Og du kan fortelle om skolen din 

Les og oversett teksten s 12.  Øv på verbene ser, tener og estar – verbsjekk på its, torsdag! 

Tysk Læringsmål: Læringsmål: du skal forstå alt du har skrevet i regelboka 

 

Til torsdag: lese/oversette/gloser s. 8   

 

 


