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LÆRINGSPLAN UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 
• Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur 

hver dag.📚 
• Kartlegger i norsk tirsdag. Ta gjerne med eget headsett hvis du har. 
• Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Vi er ute og går toppturer i Mandal, kle 

dere etter forholdene. 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Elevsamtal
edag. 
Matte*2t 
Leger uten 
grenser*2t 
Film*2t 
 
 

Samfunn Musikk Naturfag  Aktivitetsdag: 
Møte 08.20 
Først valgt 
aktivitet, så 
felles lunsj, 
avslutter med 
tautrekking. 

2 Kartlegger
norsk  
  

Musikk  Samfunn  

3 Språk  Matte-test 

4 Matte  Svømming  Engelsk  

5 Matte  Samfunn  Engelsk  

6 RLE Valgfag  RLE 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Fokusere på å si hyggelige ting til alle i klasse 8c, positiv kommentarer, unngå lekeslåssing og konglekasting. 

Fag A B C 

Norsk 
SIDØ 

Læringsmål: vi øver på å analysere en tegneserie 

Les artikkelen som blir delt med dere på 
skolenmin.cdu.no 
 

  

Matte BJHO Læringsmål: Kunne regne med desimaltall 

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=ZgTxM9QxKvg 
Lenka ligger også på its under matematikk 8c 
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Test på mandag. 

Engelsk Læringsmål: talk about language 

There is no homework this week, but you will get tasks to work with in class. 

Naturfag Læringsmål: vi repeterer kapitlet om økosystemer 

Grunnet elevsamtaledag og aktivitetsdag mister 
vi 2 naturfagstimer. Derfor blir det ingen lekser i 

naturfag       

  

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne si noe om nettvett og forklare egne uttrykk i samfunnsfag 

Vi tar en liten ordtest på torsdag. Da skal dere kunne øve på de to arkene med ord. Prøven er på its-learning. 

KRLE 
SIDØ 

Læringsmål:  

   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille til låta Zombie i redusert tempo og synge med på refrenget 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk Læringsmål: Du blir kjent med –er verb og –ir verb  

Sist uke ble du litt kjent med –ar-verb, denne uka skal vi kikke litt på -er og –ir-verb . Les godt/pugg side 23  

Tysk Læringsmål: kunne det du har skrevet i regelboka 

Vi har bare onsdagstimen – vi repeterer og leser litt 

 

 


