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LÆRINGSPLAN UKE 37 

2022/2023 

Informasjon: 
 

Prøve tysk torsdag uke 38 (lagt inn 9.9.) 
Fys.akt (Bjørn Arild). Vi spiller frisbee golf i Budokka, møter opp i 
skolegården 13.20. Lov å ta med egen frisbee.  
 

 

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

hver dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Naturfag Språk Naturfag 

2 Gym Samf Naturfag Språk Musikk 

3 Gym Norsk K&H Norsk Norsk 

4 Mat 
& 
Helse 

Engelsk Matte Samf Norsk 

5 Samf Krle Engelsk Matte 

6 Gym Valgfag Matte Utd.valg 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
ANAB 

Læringsmål: Kunne sette seg inn i andres liv ved å lese ulike tekster 

Til fredag: Les s. 10-12 i den nye norskboka, lag deg et tankekart over sjangeren novelle, husk å få med både typiske 
virkemidler, tema og budskap, synsvinkel og språklige bilder. 

Matte Læringsmål: Kunne kritisk vurdere statistikk 

Til fredag: Leksa denne uka skal gjøres i excel, og leveres på its. Du finner oppgaven på «ressurser» i matematikkfaget. 

Engelsk Læringsmål: Be able to read and understand longer texts, and know the difference between an adjective and an adverb 
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ANAB This week we’re working with the text ‘’A 

visit to the doctor’’ on page 21-24. (You 

can also listen to the text if you follow the 

link on its.)  

Write down 5 new words, do task 17 a and 
task 18 a-b 

This week we’re working with the text 

‘’A visit to the doctor’’ on page 21-24. 

(You can also listen to the text if you 

follow the link on its.)  

Write down 5 new words, do task 17 a 
and task 18 a-b 

This week we’re working with the 

text ‘’A visit to the doctor’’ on page 

21-24. (You can also listen to the text 

if you follow the link on its.)  

Write down 5 new words, do task 17 
a and task 18 a-b 

Naturfag Læringsmål: Kunne forklare forskjellen på fotosyntese og celleånding 

Denne uken skal du jobbe på gruppe. Dere velger et tema og har en kort presentasjon fredag. 
Temaene dere kan velge: s. 53, Encellede organismer (2.46). De første organismene på jorda (2.47). 
 Dannelse av proteiner (2.50). Celletyper i menneskekroppen (2.51). 
 

Samfunnsfag Læringsmål: 

   

KRLE Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Gjenkjenne sjangertrekk i låta vi jobber med, og spille gjennom hele låta. 

Jobb med «Lekse uke 37» på it’s learning. (Husk å trykke på «Vis mer og bla helt til bunnen for å finne leksa).  

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: Du kan fortelle om skolen din 

Lekse:  Les s 12 (repetisjon fra sist uke).  Kan du oversette teksten med flyt?  Hvis du har tatt bilder, kan du sørge for å lime 
dem inn i et worddokument 
Torsdag gjør vi oss ferdige med teksten om Mi colegio (vikar 1.time).  Du presenterer din tekst for læringspartneren i løpet av 
2.time 

Tysk Læringsmål: kunne ubestemt og bestemt artikkel i alle kasus 

Lekse til torsdag: lese/forstå s. 16 
Prøve torsdag uke 38 

  

 

 


