
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 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 KAMA 

 

LÆRINGSPLAN UKE 35   

2022/2023 

Informasjon: 

📌Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver dag.📚 

 
Karianne: mobil 97110706 
 Karianne.skagestad.madsen@lindesnes.kommune.no  

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk Norsk Norsk Tilvalgsfag 

2 Norsk Engelsk Samfunn Matte Samfunn 

3 Naturfag Engelsk Tilvalgsfag Matte Samfunn 

4 Naturfag KRØ KRLE Engelsk Matte 

5 Musikk KRØ Svømming KRLE K&H 

6 Musikk Matte Valgfag Naturfag K&H 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Dere skal prøve å si god morgen eller hei til alle i klassen hver dag denne uken. 
 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 
(til torsdag) 

Læringsmål: Læringsmål: Kunne bruke ulike lesestrategier 

Lekse: Jobb med oppgaven fra Yr som du finner under “fra 
lærer” på skolenmin.cdu.no. Her kan du gjøre leksa på 
mobilen og skrive i kladdeboka dersom du ikke har tilgang 

på PC. Husk å lese i leseboka 15min hver dag 😊 

Lekse: Jobb med oppgaven om robotrevolusjonen som du 
finner under “fra lærer” på skolenmin.cdu.no. Her kan du 
gjøre leksa på mobilen og skrive i kladdeboka dersom du 
ikke har tilgang på PC. 

Husk å lese i leseboka 15min hver dag 😊 
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Matte 
JARO 

Læringsmål: Lære og bruke algoritmer for de 4 regneartene 

Lekse til fredag: Eget ark deles ut mandag. 

Kan være fint å øve litt på den lille gangetabellen også. Bruk en av lenkene under. 

Gangetesteren (matematikk.org)   Gangetabellen – Gruble.net 

Engelsk 
KAMA 

Læringsmål:  Find out why some words are (almost) the same in English and Norwegian.  

Read the text Travelling Words. 

Naturfag 
JARO 

Læringsmål: Kunne forklare hva økologi, økosystem,  næringskjede og næringsnett er. 

Til torsdag: Les og studer bilder og tekst på side 8-10. Bruk det du finner her til å forklare hva økologi, økosystem næringskjede 
og næringsnett er. 

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: Kunne forklare ordene selvbilde, verdier, identitet og selvfølelse 

Til fredag: Du skal skrive ned to ting i livet som gjør deg glad og to ting som gjør deg irritert. 

KRLE 
SKD 

Læringsmål:  Kunne forklare hva humanisme, livssyn og livssynshumanisme er 

Bruk internett og finn ut hva «Gjensidighetsprinsippet» går ut på. Kjenner du det igjen fra andre religioner? Skriv ned det du 
finner ut av i boka di.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Å kunne spille 2 akkorder på gitar med ulike rytmiske variasjoner   

Lekse: Lytt til låta Zombie av The Cranberries og øv på refrenget 😊    

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv, delta og være positiv. 

Vi har uteaktiviteter. Husk gymtøy og svømmetøy+ svømmelapp med underskrift. 

Engelsk fordypning Læringsmål:  

 

Tysk 
BELE 

Læringsmål:  Kunne skrive tallene 0-12, kunne hilse og presentere deg med og uttale. 

Lekse til fredag: øv på å skrive tallene 0-12. Les og oversett s. 8. Lytt til teksten på Los geht's (fagbokforlaget.no) og herm 
etter uttalen. 

Spansk 
CEMO 

Læringsmål: Lære å hilse og si hadet! 

Vi lærer gloser og blir kjent med boka. Les og forstå tekstene side 8 og 9 øv på glosene bak grønn strek s.9 Gloseprøve 
fredag! Da får dere vikar siden jeg er på klassetur med 10. Klasse. 

 

https://www.matematikk.org/trinn8-10/gangetesteren/
https://www.gruble.net/matte/gange/

