
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
 

LÆRINGSPLAN UKE 36 

Informasjon: 

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

• På tirsdag i 1. og 2.time er det nasjonal prøve i lesing, ta gjerne 
med eget headset. 

• På fredag i 4. og 5.time er det nasjonal prøve i regning 

• Husk svømmetøy på onsdag 

• Foreldremøte mandag 05.09 kl 17.00, oppmøte i Aula. 

 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Nasjonal 
prøve 
lesing 

Musikk Naturfag  Språk  

2 Norsk  Musikk  Samfunn  Naturfag  

3 Engelsk  Norsk  Språk  Matte  Naturfag  

4 Gym  Matte  Svømming  Engelsk  Nasjonal 
prøve 
regning 

5 Gym  Matte  Samfunn  Engelsk  

6 Matte  RLE Valgfag  RLE Kunst/Hånd 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Se godt på klassens trivselsregler og gjør det du kan for å følge de. 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: vite hva en sammensatt tekst er/forbered deg til nasjonale prøver i lesing på tirsdag 

Til fredag: Les eller lytt til teksten som blir delt med dere på skolenmin.cdu.no 

Forberedelse til NP: Les tekster og gjør oppgaver “Eksempeloppgaver til nasjonale prøver”  - følg link som ligger på It’s! 

Matte Læringsmål: Kunne multiplisere og dividere ulike tall ved hjelp av algoritmer (faste oppsett). 

Til fredag: Oppgavebok: 
1.114 side 11 
1.121 side 14 
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Engelsk Læringsmål: practice asking and answering questions 

Det blir nasjonale prøver i engelsk 14. september. Vi kommer til å trene på lignende oppgaver. 

Read page 14 + 15. Write two questions about 
what you just read. 

Read page 14 + 15. Write four 
questions about what you just read. 

Read page 14 + 15.  Write at least 
two questions about each 
paragraph of the text. 

Naturfag Læringsmål: Forstå og forklare hvordan en næringskjede og næringsnett fungerer og hvilken funksjon nedbryterne har. 

Les og studer s 8-12 eller bruk det vi har jobbet med på skolen til å svare på oppgave 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20. 

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne forklare hva normer og regler er. Kunne si noe om ordene roller i samfunnet og forventninger. 

Til torsdag: Skriv ned 3 roller som du har i løpet av ei uke og hvilke forventninger som ligger i disse. Eks. 
Fotballspiller→møte presist eller storebror→passe på, være et godt forbilde, hjelpe, følge til skolen osv. 

KRLE Læringsmål: kunne fortelle om humanistiske høytider og seremonier 

Til torsdag: Les s. 90-92. Hva tenker humanetikere om høytider? Hva er en seremoni? Forklar i skriveboka di. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille en sang på gitar med enkel rytmikk i høyre hånd. 

Lekse: Fortsett med å øve på refrenget til Zombie av The Cranberries. Prøv også å gjøre deg noen tanker om hva låta handler 
om.  

Kroppsøving Læringsmål: Kunne utfordre seg, vise god fair play og hjelpe andre til å lykkes i noen enkle utholdenhetsaktiviteter og 
lekaktiviteter.  

Vi er i Idrettsparken og har forskjellige utholdenhetsaktiviteter og lekaktiviteter. 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk Læringsmål:  Du kan tallene og kan fortelle litt om deg selv 

Se på side 10 og 11. 

Lær deg tallene fra 1-15 og les på glosene s 11. 

Tysk Læringsmål: kunne bøye verbet zu sein i alle personer, entall og flertall 

Lekse til fredag: lese s. 11 – øv godt på uttale + lære gloser. Bruk nettressursen på losgehts.fagbokforlaget.no. Kunne 
læringsmålet 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


