
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 xxxx 

 

LÆRINGSPLAN 10C UKE 37 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Ved fravær: Meld på dette nr.+4759447245 og skriv MAGR. Dette er da deres 
meldingsbok.  
Andre henv. Mail: Marta.luisa.grostol@lindesnes.kommune.no  Telefon:95844162 

 
Friluftsliv: Ta med fiskestang/sluk, vi går til Bankestrendene og fisker. 
 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Eng Språk Matte Norsk 

2 Matte Språk Matte Natur samf 

3 Natur Språk Eng Natur samf 

4 eng Norsk Norsk K og H gym 

5 Norsk Norsk Matte  K og H gym 

6 samf Krle valgfag Krle Ut.d valg 

7   valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Kunne delta i en muntlig samtale 

Vi arbeide og leser s. 20 – 23 i timene. I Lekse skal dere bruke oppgave 12 og 13 side 25 som mal for fagsamtalen.  Se 
oppgaven og gjøremål på its i norskfaget.   
 

Matte Læringsmål: Kunne multiplisere to parenteser 

 

Lekse i oppgaveboka s. 9-10 Lekse i oppgaveboka s. 9-10 Lekse i oppgaveboka s. 9-10 
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Velg nivå selv, oppgavene føres pent i 
skriveboka.  
1.107 
1.109 

Velg nivå selv, oppgavene føres pent 
i skriveboka.  
1.107 
1.109 

Velg nivå selv, oppgavene føres pent 
i skriveboka.  
1.107 
1.109 

Engelsk Læringsmål: vocabulary + descriptions 

Learn the words we agreed on in class (quizlet), + finish task 11 +12 page 17. Gjennomføre Kartleggeren. 

Naturfag Læringsmål: Lære hva kildekritikk er og å kunne utøve det.  

Skumles side 13-17 
Les side 18-21 godt slik at du får med deg det viktigste her.  
Oppgave 1.27, 1.37, 1.38 og 1.39.  

Samfunnsfag Læringsmål: kunne fakta om lovlige og ulovlige rusmidler 

Du skal skrive et minuttforedrag som du skal spille inn på skolen siste timen denne uken.  Vi skriver på skolen, men du må 
være ferdig og klar til siste timen.  Innspillingen skal leveres inn til underveisvurdering.  Oppgaven ligger på its- 
samfunnsfag. 

KRLE Læringsmål: repetisjon av verdensreligionene 

Gjør ferdig skjemaet til torsdag – begynner på det i timen på tirsdag. Skjemaet ligger på itslearning 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: velge rolle og tema. 

Gruppen må bli enige om hvilken rolle den enkelte vil ha. Se oppgaven som ligger i ressurser på its.  

Spansk Læringsmål: Kunne fakta/historie om Cuba.  

Møt i Auditoriet 2. time. Película de Cuba. Skriv 10 enkle fakta-setninger i arbeidsboka om Cuba, på spansk. 
 

 

Tysk 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fortelle om rommet mitt på tysk.  

Denne uken skal du lage en kort presentasjon om rommet ditt på tysk. Denne skal fremføres på onsdag så vi bruker timene på 
tirsdag til å lage og øve på presentasjonen. I neste uke blir det prøve. Leksa denne uka blir å repetere grammatikk. 



 

 


