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

LÆRINGSPLAN UKE 38  

Informasjon: 
• Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver 

dag.📚 
• Design/Redesign: Husk å ta med noe du vil bruke til å lage noe av.   
• Vi gjennomfører undersøkelsen spekter denne uken. 
• Neste uke har vi elevsamtaledag hvor kontaktlærer prater med 

hver enkelt elev. 
Fysisk aktivitet (Bjørn Arild), møter ferdig skiftet i Idrettsparken senest kl 
13.30. 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Samfunn Musikk Naturfag  Språk  

2 Norsk  Norsk  Musikk  Samfunn  Naturfag  

3 Engelsk  Norsk  Språk  Matte  Naturfag  

4 Gym  Matte  Svømming  Engelsk  Norsk  

5 Gym  Matte  Samfunn  Engelsk  Kunst/Hånd 

6 Matte  RLE Valgfag  RLE Kunst/Hånd 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Vi har rydde uke. Derfor har vi som mål å holde egen plass ryddig, eget skap, pc skap og klasserom ryddig. Vi skal i tillegg ut 
å rydde skolegården og veien til Joker. 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Lage en egen tegneserie, bruke noen av virkemidlene vi har lært om 

Til fredag: Skriv 50-70 ord om hvilken superkraft du ville hatt dersom du kunne velge én. Bruk adjektiv når du beskriver. Lever 

leksa i dokument på it’s.   

 

Matte BJHO Læringsmål: Kunne regne med positive og negative tall ved hjelp av tallinje eller regneregler. 

Til fredag: Bruke god tid på målark dere får i begynnelsen av uka. Velg selv hva du må øve på. Det blir en test under 
elevsamtaledagen neste uke. 
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Engelsk Læringsmål: Skrive sammenhengene tekst og bruke de hjelpemidlene vi har. Ta deg god tid, og bruk kriteriene for et godt 
word-dokument (på It’s learning)! 

Vi leser teksten Ivan the Terrible på skolen, og 
begynner på oppgave 29, s.38. Skriv ca. 50 ord. 
Det du ikke rekker på skolen, blir lekse. Leveres 
på It’s learning senest fredag. 

Vi leser teksten Ivan the Terrible på 
skolen, og begynner på oppgave 29, 
s.38. Skriv ca. 70 ord. Det du ikke 
rekker på skolen, blir lekse. Leveres 
på It’s learning senest fredag. 

Vi leser teksten Ivan the Terrible på 
skolen, og begynner på oppgave 29, 
s.38. Skriv ca. 80 ord. Det du ikke 
rekker på skolen, blir lekse. Leveres 
på It’s learning senest fredag. 

Naturfag Læringsmål: Kunne si noe om det mangfoldet vi har av ulike organismer. Hvor vi kan finne dem og hvilken rolle de kan ha i 
naturen. 

Les og studer s 17-19. Gjør oppgave 1.27, 1.28, 1.29 s 35. 

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne forklare minst tre gode regler for nettvett 

Finn én utenriks og 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 Læringsmål: kunne fortelle om det viktigste innen buddhismen 

Til torsdag: Lag fem spørsmål som du ønsker å stille til en buddhist. Leveres på it’s i egen mappe. 
 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

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

I timen på onsdag skal vi jobbe med kjennetegn på rock. 
Send på melding til Runa på it’s innen fredag: Hvilke kjennetegn på rock hører du i Zombie? 

Kroppsøving 
BJHO 

Læringsmål: Vite hva stjerneorientering er. Kunne orientere et kart og finne enkle poster i Furulunden 

Vi er ute og lærer å bruke kartet til å finne enkle poster.  

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk Læringsmål: Vite at på spansk bøyes verb i 3 hovedgrupper 

Lekse: Øv på tallene og bøying AR-verb. Det blir en minitest av dette på fredag. 

Tysk Læringsmål: kunne bøye verb i presens 

Lekse til fredag: forstå hvordan du bøyer verb i presens. Lese/forstå/gloser s. 14 

 


