
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
 

 

LÆRINGSPLAN UKE 39 

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). 

Prøve i matematikk på elevsamtaledagen (09.09) 
 
God høstferie! 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag 
ELEVSAMTALE-

DAG 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matteprøve  Norsk 311 Samfunnsfag 
311 
 
lese 

Norsk 311 
 

AKTIVITETS-
DAG.  
I dag får du 
mat på 

skolen 😊 
Kle deg for å 
være ute. 

2 Kunst & 
håndverk 

3 Opplegg fra 
Leger uten 
grenser 

Matematikk 
311 

tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 
lese 

Musikk  kroppsøving 

5 Film  

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 
lese 

7     
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Sosialt mål:  

 

Fag A B C 

Norsk 
MORKL 

Læringsmål: kunne finne ulike virkemidler i en tegneserie 

Til fredag skal du gjøre ferdig den analysen av tegneserie som vi begynte med på torsdag. Tegneserien dere skal analysere blir 
delt med dere på på skolen.cdu.no på torsdag. Hvis du jobber godt på skolen, skulle det bli lite igjen å gjøre hjemme. 

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål: Kunne regne med desimaltall 

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=ZgTxM9QxKvg 
Lenka ligger også på it’s.  

Engelsk, til tirsdag 
MALU 

Læringsmål: talk about language 

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

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: Ingen lekse  

Vi mister alle naturfagtimer denne uka på grunn av elevsamtaledag og aktivitetsdag… 

Samfunnsfag, til onsdag 
MALU 

Læringsmål: Kunne forklare faguttrykk i samfunnsfag, du får en egen liste 

«Gloseprøve» i begrepene du har fått utdelt på onsdag (lagt inn 19/9) 

KRLE, til fredag MALU Læringsmål: 

Denne uka blir det ingen KRLE-timer, og heller ingen lekse. 

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Utfordre seg selv, gjøre andre gode 

Vi er ute😊 

Spansk, til fredag 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 
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