
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  10 E UKE 37 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Kartlegger bokmål mandag 
Kartlegger engelsk fredag 
Prøve tysk tirsdag uke 38 
Hanne (rådgiver) kommer til oss mandag neste uke for å snakke om VGO-
dag og PRYO-uke! 
 
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 

Timeplan for klasse 10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
kartlegger 

Nat.fag Språk RLE Matte 

2 Språk 
 

Kr.Ø 
 

Matte Engelsk 

3 Utd.v RLE 

4 Engelsk Norsk Samfunn Nat.fag Samfunn 

5 Samfunn K&H 
 

Matte Norsk 

6 Matte Valgfag Engelsk 

7     

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: levere en muntlig oppgave 

Bruke oppgave 12 og 13 side 25 som mal for fagsamtalen.  Se oppgaven og gjøremål på its i norskfaget.  Vi skal også 
gjennomføre Kartleggeren denne uken 

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: I can express my own opioins, both written and orally.  

Read “Rubyfruit Jungle” p. 13-14. Translate the text.  
Do task 20, p. 20. Write in your own book or on PC. 

Naturfag Læringsmål: Kjenne til begreper innen vitenskapsteori 

Lekse til torsdag: 
Oppgave på It`s, leveres til torsdag  

Samfunnsfag Læringsmål: 

 Vi fortsetter samtaler/diskusjon om  rus/politikk/holdninger 

KRLE Læringsmål: Vi ser “Historien om Pi” og bruker den som utgangspunkt for oppgaver og samtaler om hinduismen. 

Svar på disse spørsmålene i egen skrivebok eller PC. Overskrift: Historien om Pi 

• Når Pi er ung gutt diskuterer familien hans religion vs. vitenskap ved middagsbordet. Pis mor sier: - Vitenskapen lærer oss om 
hva som finnes der ute, men ikke hva som finnes her inne (holder hånden på hjertet). Hva mener hun med dette? 

• Pi lar seg fascinere av ulike religioner. Hans far sier at man ikke kan tilhøre flere ulike religioner samtidig. I hvor stor grad er 
du enig i farens meninger? Begrunn svaret ditt. 

Kunst og Håndverk 
 

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 Ingrid Læringsmål : muntlig presentasjon 

Tirsdag jobber du med muntlig oppgave – presentasjon onsdag 

Tysk Silje 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. 

 

 


