
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 38 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Elevsamtaledag mandag uke 39 
Utdanningsmesse Sørlandshallen tirsdag uke 39 
Aktivitetsdag  fredag ulke 39 
Svømming 10E tirsdager kl. 11.15-12.00 fom uke 41 tom uke 45 
 
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 
Friluftsliv: Tur til Buråsen. Ta med, asjett, bestikk, drikke og klær etter vær. Ta med 
fiskestang dersom du vil fiske. Ferdig kl 16.15. 

Timeplan for klasse  10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
 

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: Læringsmål: tolke sammensatte tekster og kunne «lese mellom linjene» 

Svare skriftlig på oppgave 1 og 2 side 36 – begrunn svarene dine- (forklare og eksempel) 

Matte Læringsmål: Kunne regne og bruke først kvadratsetning 

Lekse til fredag i oppgaveboka. Velg nivå selv og 
før oppgavene pent i skriveboka.  
1.117 s. 14 

Lekse til fredag i oppgaveboka. Velg 
nivå selv og før oppgavene pent i 
skriveboka.  

Lekse til fredag i oppgaveboka. Velg 
nivå selv og før oppgavene pent i 
skriveboka.  
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1.117 og 1.119 s. 14-16 1.117 og 1.119 s. 14-16 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: Listen to different speeches and understand structures.  

Learn the words page 22-24. Glossary test on Friday.  

Listen to the speech: I have a dream – Martin Luther King on p.28-31. You can listen to speech on www.unibok.no 

Naturfag Læringsmål: Læringsmål: Kunne fortelle litt om menneskets plass i naturen og hvordan vi er avhengige av den.                        
Vite hvordan samer og andre urfolk utnytter naturens ressurser.   

Vi begynner på kap 2 : Miljø- mennesket og naturen Les side 27-31 Oppgave 2.1-2.6 side 61.   

Samfunnsfag Læringsmål:  kunne begreper knyttet til Velferdsstaten 

Dere får papirkopi av 1.kp i den nye boka vår «Relevans» - vi jobber med begreper. Dere får lekse til fredag 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Mat og helse Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: practice using OREO structure 

Continue writing on your role using arguments 
that fits your theme.  

  

Spansk Læringsmål: 

   

Tysk Ingrid Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven tirsdag 

Tirsdag prøve:  husk regelbok og ordbok   

Tysk Silje 
 

Læringsmål: Være forberedt til prøve i tysk. 

Les godt på grammatikken og forbered deg til prøve i tysk. Det vil bli en grammatikkdel og en lyttedel.    

 

 

http://www.unibok.no/

