
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 UKE 38  

2022/2023 

Informasjon: 

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

marit.lunde@lindesnes.kommune.no 92 82 52 03 

Melde fravær: +47 59 44 72 45, start SMS med MALU (ev initialer til 

faglærer; de finner du under hvert fag på læringsplanen). 
Design/Redesign: Husk å ta med noe du vil bruke til å lage noe av.   

 
 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 311 
lese 
 

Norsk 311 Samfunnsfag 
311 
 
lese 

Norsk 311 
lese 

tilvalgsfag 

2 Naturfag, 
nat.2 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 311 
 
lese 

3 KRLE 311 Matematikk 
311 

tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 Engelsk 311 
 
lese 

Musikk  kroppsøving KRLE 311 

5 Matematikk 
311 

Matematikk 
311 

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 Svømming 

7     

 

mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no
mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no
mailto:marit.lunde@lindesnes.kommune.no


Sosialt mål: Vær en god samarbeidspartner! 

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag Læringsmå: kunne bruke virkemidler når jeg lager en tegneserie 

Skriv et avsnitt der du forteller om hvilken superkraft du ville hatt om du var en superhelt. Fortell også hvorfor du ville hatt 
denne superkraften. Lengde 50 – 70 ord. Leveres på It’s learning før torsdag. 

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål:  kunne regne med både positive og negative tall 

Dere skal ha en liten matte test i starten av neste uke. 
Se på målarket du har fått utlevert og tren på de oppgavene du selv ønsker i forhold til hva du tenker du er god på og hva du 
må øve mer på. Se for eksempel på det oppsummeringstesten vi hadde i uke 37.  

Engelsk, til fredag 
denne uka  MALU 

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, til fredag  
JARO 

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, til onsdag 
MALU 

Læringsmål: kunne si tre regler for godt nettvett 

Finn en inneriks- og en utenriksnyhet. Du skal fortelle om «dine» nyheter i en liten gruppe. 

KRLE, til fredag MALU Læringsmål: kunne nevne fire seremonier i livssynshumanismen, og fortelle hva som blir markert i disse seremoniene. 

Les s.90-94. Du skal kunne nevne fire seremonier i livssynshumanismen, og fortelle hva som blir markert i disse seremoniene. 

Kunst og Håndverk, til 
torsdag 
 

Læringsmål: 

   

Musikk, til onsdag Læringsmål: 

   

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: Kunne bruke kart til å finne poster i Furulunden. Utfordre seg selv, være positiv og gjøre andre gode😊 

Vi er ute og løper orientering. Husk klær etter vær.   



Arbeidslivsfag, til 
fredag 

Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning, til 
fredag 

Læringsmål: 

   

Spansk, til fredag Læringsmål: vite at på spansk bøyes verb i 3 hovedgrupper. 

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

Tysk, til fredag Læringsmål: kunne bøye verb i presens 

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

  

 

 


