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LÆRINGSPLAN UKE 39 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Prøve i matematikk på elevsamtaledagen(09.09) 
 
 
Aktivitetsdag på fredag. Kle deg etter den aktiviteten du har valgt. Dere 

får lunsj denne dagen. Vi gleder oss. 😊 
 
GOD HØSTFERIE! 
 

Har du ei god bok til ferien? Du kan låne ei på biblioteket. 😊 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte- 
prøve 
 

Norsk 
lese 

Norsk Norsk 
lese 

  A
ktivitetsd

ag 

2 Norsk Samfunn Matte 

3 Opplegg 
Leger uten 
grenser 

Engelsk Tilvalgsfag Matte 

4 KRØ KRLE Engelsk 

5  
Film 
 

KRØ Svømming KRLE 

6 Matte Valgfag Naturfag 

7   Valgfag   

 

 

Sosialt mål: Være en god samarbeidspartner for alle 
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Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål: kunne lage egen tegneserie med virkemidlene du har lært om 

Gjør ferdig tegneserien din hvis du ikke blir ferdig i timene på tirsdag og onsdag. Hvis du tenker du ikke blir ferdig i løpet av 
onsdagstimen må du gjøre noe hjemme også. Du skal ha minst 1 virkemiddel i hver rute, du bør ha minst 5-6 ruter. 

Matte 
JARO 

Læringsmål: Kunne regne med desimaltall 

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

Engelsk 
KAMA 

Læringsmål: talk about language 

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

Naturfag 
JARO 

Læringsmål: Ingen naturfag denne uka. 

Grunnet elevsamtaledag mister vi 2 naturfagstimene. Derfor blir det ingen lekser i naturfag 😊  

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: kunne si noe om nettvett og forklare egne uttrykk i samfunnsfag.  

Vi skal jobbe med kildekritikk og nettvett.  

Det blir en liten «glosetest» etter høstferien, dere får arket på onsdag😊 

KRLE 
SIDØ 

Læringsmål: 

Vær klar til å presentere prosjekt på torsdag 😊  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

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

 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv, oppmuntre andre. 

Vi er ute😊 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

 

Tysk Læringsmål: kunne bøye verb i presens 

Lekse til fredag: forstå hvordan du bøyer verb i presens. Gå inn på skolenmin.cdu.no og gjør tildelt lekse der. 

Spansk 
CEMO 
 

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 
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