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LÆRINGSPLAN UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 
 
Naturfagsprøve 28.sept, flyttet fra uke 38 til denne uka.  
 
Mandag: elevsamtaledag – faglig opplegg i klasserom 
Tirsdag: Utdanningsmesse i Kristiansand! Husk mobil til denne dagen ☺  
Fredag: Aktivitetsdag – husk å melde deg på en aktivitet på Its ☺  
 
Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Vi er ute og går toppturer i Mandal, kle dere 
etter forholdene. 
 

Timeplan for klasse  

 Elevsamtaler Utdannings-
messe i 
Kristiansand 
 
 

 

Onsdag Torsdag Aktivitetsdag 

1 Norsk Språk 

2 Samfunn Språk 

3 Naturfags
-prøve 

KRLE 

4 Samfunn Naturfag 

5 GYM Naturfag 

6 Valgfag Matte 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: 

   

Matte 
 

Læringsmål: Gjennomføre Kartleggeren, og gjøre så godt du kan på måltest 

Kartleggeren i matte på mandag, elevsamtaledag.  
Måltest fra kap 1 Statistikk, på torsdag. En del skriftlig og en del på excel. Husk kalkulator. 
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Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Produsere og bearbeide en egenprodusert tekst 

Leveres denne torsdagen (29.09): Work with the task on p. 28-29. Remember to use the correct linking words (se skolen min) 
The text will have to be delivered on It’s learning. Check out the checklist on page 29, did you remember to include 
everything?  

Naturfag 
JPED 

Læringsmål: Prøve i cellene på onsdag 

Etter forespørsmål grunnet mye prøver i uke 38 blir naturfagsprøven flyttet til onsdag 28.sept. Målark og 

repetisjonspresentasjon finner du på its 😊  

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

   

KRLE Læringsmål: Kunne utforske og presentere religiøst mangfold. 

Torsdag denne uken skal dere spille av/presentere deres trossamfunn for klassen. Dere får litt tid på elevsamtaledagen til å 
fullføre prosjektet.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Ingen musikk denne uka ☹  

   

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: 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??? 

  

 



 


