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Melde fravær: send SMS til +47 59 72 45. Start SMS med JGAB 

LÆRINGSPLAN UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 
Mandag – elevsamtaledag. Kontaktlærer har samtale med alle elevene, 
elevene arbeider i klasserommet. 
Tirsdag, yrkesmesse: Møt i klasserommet til vanlig tid 08.20. Opprop. 
Bussene går 08.30. Tilbake igjen på skolen ca. 13.50. Husk mat/drikke 
og/eller penger og mobil. 

Fredag – Aktivitetsdag, møt på skolen til vanlig tid ved fotballbanen.        

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Kartleggeren 

matematikk 

 

 

 

Yrkesmesse i 

Kristiansand 

Matematikk Tilvalgsfag  

 

 

Aktivitetsdag 

2 Norsk Tilvalgsfag 

3 KRLE-prosjekt Norsk Musikk 

4 Naturfag M&H 

5 Film KRLE M&H 

6 Valgfag M&H 

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Jeg kan forberede og gjennomføre en litterær samtale med ei novelle som utgangspunkt.  

Forbered deg på holde en litterær samtale med novella “forbrytelse og straff” (s. 13-21) som utgangspunkt. Du finner 
oppgaven og informasjon om hvordan holde en litterær samtale på s. 60-61 i norsk 9 boka di.  

Matte 
JPED 

Læringsmål: Kan finne sentralmål og spredningsmål fra et datasett, sette opp diagrammer i Excel og tolke statistikk. 

Vi gjennomfører en liten måltest på onsdag for å fullføre temaet statistikk. Dere får ikke karakter på testen, kun poengsum. 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: Personal recount 

I finnish typing and writing my Personal Recount and hand it in by Thursday. 
Naturfag 
JPED 

Læringsmål:  

Ingen lekser i naturfag denne uka        

Samfunnsfag Læringsmål: 
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KRLE 
JGAB 

Læringsmål: Presentere KRLE-prosjektet 

Jeg øver meg på/gjør ferdig presentasjonen av KRLE-prosjektet jeg har arbeidet med de siste ukene. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Å kunne spille en hel låt i klasseband med fokus på dynamikk 

   

Kroppsøving Læringsmål: Ingen timer denne uken 
   

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: Repetere farger, utvide ordforrådet. 

Til torsdag: Les s 20. Lær glosene på siden, 

Repeter fargene side 21. 

Tysk Læringsmål: 

Torsdag får dere igjen prøven – kanskje vi begynner på ny grammatikk??? 

 

 


