
Blomdalen skole 
Kallhammervein 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 JGAB 

LÆRINGSPLAN UKE 38 

2022/2023 

Informasjon: 
- Naturfagsprøve - lagt inn 13/9  

- Design/Redesign: Husk å ta med noe du vil bruke til å lage noe av. 

- Oppsamling nasjonale prøver torsdag 4.-5. time. Rom 207.   

- Vi gjennomfører SPEKTER-undersøkelsen i denne uka. 

- Utdanningsmesse i Kristiansand tirsdag 27. September. Vi kjører buss. 

- Fra foreldregruppa: Minner om påmeldingsfrist for Polentur 2023: 25.     

september. For mer info: https://www.facebook.com/groups/polen23/ 

Ved spørsmål, ta kontakt med Bendikte på 48995555 eller Lillian 40038003. 

- Fysisk akt. Trond. Langdag på tennisbanen til kl 17.00. Møt der ferdig skiftet og ta 

med alt ned til tennisbanen. Ta med vannflaske.   

Timeplan for klasse 9B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Tilvalgsfag Matematikk Tilvalgsfag Norsk 

2 Engelsk Naturfag Norsk Tilvalgsfag Kroppsøving 

3 K&H Naturfag Norsk Musikk Samfunnsfag 

4 Kroppsøving Matematikk Naturfag-
prøve 

M&H Samfunnsfag 

5 Kroppsøving Samfunnsfag KRLE M&H Engelsk 

6 Matematikk Norsk Valgfag M&H UV 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Jeg kan forberede og gjennomføre en litterær samtale med ei novelle som utgangspunkt. 

Forbered deg på holde en litterær samtale med novella “forbrytelse og straff” (s. 13-21) som utgangspunkt. Du finner 
oppgaven og informasjon om hvordan holde en litterær samtale på s. 60-61 i norsk 9 boka di.  

Matte 
JPED 

Læringsmål: Kunne tolke og diskutere statistikk. Vi jobber i excel. 

I uke 39: skal vi jobbe på gruppe, og lage/gjennomføre en spørreundersøkelse. Denne skal presenteres for klassen siste 

mattetime (onsdag 28. Sept). Du får all informasjon om arbeidet første mattetime. 

Lekse til onsdag i oppgaveboka. Velg 
nivå selv og føres pent i skriveboka.  
Oppgave 1 på side 29. 

Lekse til onsdag i oppgaveboka. Velg 
nivå selv og føres pent i skriveboka.  
Oppgave 1 og 2 på side 29. 

Lekse til onsdag i oppgaveboka. Velg 
nivå selv og føres pent i skriveboka.  
Oppgave 1 og 2 på side 29. 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: I can write a personal recount 

Til fredag, uke 39. Write a personal recount. Look at page 28 and 29 and write your own personal recount. 
Glossary test on friday: adenoids, enamel, apprehensive, groggy, basin, grim. 

Naturfag Læringsmål: Repetere til prøven om celler 
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JPED Til onsdag: Prøve innen temaet cellene, kap. 2. Forbered deg godt til prøven, den gjennomføres på its. På its finner du målark 
og et repetisjonsdokument med det viktigste fra kapitlet.  

Samfunnsfag Læringsmål: 

   

KRLE 
JGAB 

Læringsmål: 

Jobb videre med KRLE-prosjektet ved behov. Oppgaven skal framføres i neste uke.   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille en låt i klasseband 

Lekse til torsdag: Forbered deg på å fortelle noe om hvordan ditt instrument høres ut i låta Ring of fire.  

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Mat og helse Læringsmål: 

   

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 er klar til å presentere Mi colegio og du har lært nye ord om huset ditt 

Gjør ferdig teksten din om Mi colegio, du skal også ha 5 spørsmål som du skal stille de andre på gruppa di (til torsdag). 
Tirsdag starter vi nytt kapittel:  En casa s 15-19.  Les godt på teksten s 18 – lær nye ord.  Vi ser på verbene:  tener, ser, hay, 
estar og øver på når vi skal bruke dem 

Tysk Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven 

Prøve torsdag: les godt på det du har skrevet i regelboka. Husk regelbok og ordbok 

 

 


