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LÆRINGSPLAN UKE 37 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Det er nasjonal prøve i engelsk 2 + 3 time onsdag, du kan ta med egne 

headset hvis du har. 😊  
 
Mandag 4 time: Kulturell skolesekk i Aualen i 4 time. («Fuckings 
adoptert») 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk Norsk Norsk Tilvalgsfag 

2 Norsk Engelsk Nasjonal 
Prøve 
engelsk 

Matte Samfunn 

3 Naturfag Engelsk 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: Være en god samarbeidspartner for ALLE i klassen. 

 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål:  Kjenne til ulike virkemidler i tegneserie 

Lekse til torsdag: Les tegneserieutdraget fra s.13-21 i norskboka. Gjør oppgave 1 på s.22. Lever i dokumentet som heter «Lekse 
uke 37» på it’s learning. 

Matte 
JARO 

Læringsmål: Kunne bruke regnerekkefølge på oppstilte og uoppstilte oppgaver. 

Leksa ligger på skolenmin (kan gå inn fra skolens hjemmeside). Dersom du ikke har mulighet til å gjøre den hjemme kan du gå 
på leksehjelp hvor du får tilgang på pc. 
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Engelsk 
KAMA 

Læringsmål: Læringsmål: conjugate verbs in the present simple 

Read/ listen to the text The BFG, p.23-24. Task 22 a), p.27. Explain what a verb is. 

Naturfag 
JARO 

Læringsmål: Kunne fortelle noe om samarbeid og konkurranse blant dyr og planter i naturen. 

Leksa ligger på skolenmin etter kl 1405 på mandag 

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: Læringsmål: Kunne forklare hvorfor kildekritikk er viktig i dagens samfunn 

Til fredag: Finn én utenriks eller én innenriks nyhet, sett deg inn i hva det handler om. Skriv i skriveboka di. Du må være 
forberedt på å presentere det du fant for ei gruppe, og si hvorfor du valgte den nyheten.  

KRLE 
SKD 

Læringsmål: vi frisker opp vår kunnskap om verdensreligionene 

Les s. 10-12. Finn et bilde fra en av verdensreligionene. Fortell hvilken religion bildet kommer fra og om hvilke tanker bildet gir 
deg. Leveres på it’s innen timen på torsdag.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kjenne til ulike sjangertrekk i rock, og spille låta Zombie 

Lekse til mandag uke 38: Fortsett å øve på refrenget til Zombie og legg merke til om du kan høre noen instrumenter ekstra 
godt. 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv, være positiv og følge med. 

Vi har uteaktiviteter, kle deg etter været. Husk svømmetøy. 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

 

Tysk Læringsmål: 

 

Spansk 
CEMO 
 

Læringsmål:  

 

 

 


