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LÆRINGSPLAN UKE 38 

Informasjon: 

• Prøve Samfunn Tirsdag 20/9 

• Fagsamtale i norsk fredag 23.9 

• Denne uka gjennomfører vi Spekter-undersøkelsen i siste time på 
fredag. 

• Vi tar kartleggeren i engelsk på tirsdag (NB! Haedset) 

• Oppsamling Nasjonale prøver: De som ikke fikk gjennomført NP i 
lesing og/eller regning skal ta den på torsdag i 4 og 5 t.  

 

• Vi fortsetter med gode lesevaner, husk å lese 15 minutter i valgfri 
bok hver dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 
 

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

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Frokost på 
rundingen 
med 
aktivitet. 

Språk Naturfag Språk Naturfag 
prøve 

2 Samf Naturfag Språk Musikk 

3 Norsk K&H Norsk Norsk 

4 Mat 
& 
Helse 

Engelsk 
kartlegger 

Matte Samf Norsk 

5 Samf Krle Engelsk Matte 

6 Gym Valgfag Matte Utd.valg 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
ANAB 

Læringsmål: Jeg kan sette meg inn i andres liv ved å lese ulike tekster.  

Denne uken skal vi jobbe med en fagsamtale om novella «Forbrytelse og straff» både hjemme og på skolen. Hele oppgaven 
finner du på s. 60 og 61 i boka. Les den godt og se på punktene under «Lesefokus» på side 60 og skriv ned dine tanker. 

Samtalen skal gjennomføres i norsktimene på fredag😊 Du finner lyttefil og vurderingskriterier på it’s learning.  
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Matte Læringsmål: Vite noe om hvordan diagrammer  kan tilpasses og endres for å påvirke i en spesiell retning 

Til fredag: Side 29 i oppgavebok: Repetisjon 1, velg nivå og regn oppgave 1, 2 og 3. 
Neste uke skal vi jobbe på gruppe, og lage/gjennomføre en spørreundersøkelse. Denne skal presenteres for klassen siste 
mattetime. 
Du får all informasjon om arbeidet første mattetime.  

Engelsk 
ANAB 

Læringsmål: kunne produsere og bearbeide en egen tekst.  

Lekse til neste torsdag: Work with the task on p. 28-29 in your English book. Remember to use the correct linking words (se 
skolen min) The text will have to be delivered on It’s learning, Thursday next week.  

Naturfag Læringsmål: Du er godt forberedt til prøve 

Prøve kap 2: Cellene, på fredag. Prøven er på its.  
På its finner du også målarket som ble delt ut forrige uke. Det ligger på «Ressurser». 
 

Samfunnsfag Læringsmål: Gjøre det godt på prøven Tirsdag 20/9 

Se på målark som ligger på it’s learning 

KRLE 
SDØ 

Læringsmål: komme i gang med gruppearbeidet om religiøst mangfold 

Dere blir delt inn i grupper og får tema for oppgaven deres på onsdag.  

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille en låt i klasseband 

Forbered deg på å fortelle noe om hvordan ditt instrument høres ut i låta Jolene. 

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 

 

 


