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LÆRINGSPLAN UKE 38 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 47248678  
 
Naturfagsprøve på torsdag i 5. time - lagt inn 13/9  

Spekterundersøkelsen – tirsdag i engelsk timen 

Kartleggeren i Engelsk – Mandag  

 

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

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

13.30. 

 
 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Norsk Språk Norsk 

2 UTV K&H Samfunn Språk Norsk 

3 Matte Engelsk Naturfag KRLE Musikk 

4 Matte GYM Samfunn Naturfag Mat & Helse 

5 Norsk GYM GYM Naturfag 
prøve 

Mat & Helse 

6 Engelsk Samfunn Valgfag Matte Mat & Helse 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: 

   

Matte 
KNBI 

Læringsmål: Vite noe om hvordan diagrammer  kan tilpasses og endres for å påvirke i en spesiell retning 

Side 29 i oppgavebok: Repetisjon 1, velg nivå og regn oppgave 1, 2 og 3. 
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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 
JUPØ 

Læringsmål: Produsere og bearbeide en egenprodusert 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 
JPED 

Læringsmål: Repetere til prøven på torsdag 5. time 

Til torsdag: Prøve innen temaet cellene, kap. 2. Forbered deg til prøven, den foregår på its. På its finner du målark og et 

repetisjonsdokument med det viktigste fra kapitlet.   

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne fortelle om årsaker til og konsekvenser av den russiske revolusjon. 

Les tegneserien «Den russiske revolusjon» og 
svar på spørsmål 1 og 2 som ligger på It’s. Jeg 
har delt lenke til tegneserien på It’s. 

Les tegneserien «Den russiske 
revolusjon» og svar på spørsmål 1-4 
som ligger på It’s. Jeg har delt lenke 
til tegneserien på It’s. 

Les tegneserien «Den russiske 
revolusjon» og svar på spørsmålene 
som ligger på It’s. Jeg har delt lenke 
til tegneserien på It’s. 

KRLE Læringsmål: Kunne utforske og presentere religiøst mangfold. 

Arbeid videre med oppgaven om religiøst mangfold. Prøvd å få gjort ferdig så mye som mulig slik at du og gruppa får øvd og 
spilt inn under elevsamtaledagene i uke 39.   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille en låt i klasseband 

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

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: 

 



Tysk Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven 

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

  

 

 


