
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 59 72 45. Start SMS med xxxx 

 

LÆRINGSPLAN UKE 41  

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). 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 311 
lese 
 

Norsk 311 Samfunnsfag 
311 
 
lese 

Norsk 311 
lese 

tilvalgsfag 

2 Naturfag, 
nat.2 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 311 
 
lese 

3 KRLE 311 Matematikk 
311 

tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 Engelsk 311 
lese 

Musikk  kroppsøving KRLE 311 

5 Matematikk 
311 

Matematikk 
311 

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 Svømming 

7     
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Sosialt mål: Hva gjør du for at alle blir inkludert på en positiv måte på nett? 

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag 
MORKL 

Læringsmål: Kunne lese mellom linjene i en skjønnlitterær tekst (en fortelling) 

Til torsdag: Forbered deg på en kort presentasjon av boka du leser for en gruppe i klassen. Skriv notater på forhånd der du 
presenterer tittel, forfatter, litt om handlingen og hvorfor du har valgt den boka.  

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål: 

   

Engelsk, til tirsdag  
 
 
MALU 

Læringsmål: practice using adjectives when talking 

Bring an item (or a picture of the thing, if it’s too big to carry) that you find interesting. Prepare to describe this thing to your 
classmates. Why did you choose to talk about this very item? 

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: 

   

Samfunnsfag, til onsdag 
MALU

 

Læringsmål: kunne forklare hva ekkokamre er, og hvordan algoritmer styrer innholdet på telefonen din. 

Lytt/les teksten om ekkokammer på skolenmin.cdu.no (merket som lekse). Skriv en kort forklaring på hva algoritmer og 
ekkokamre er. 

KRLE, til fredag MALU

 

Læringsmål: 

   

Kunst og Håndverk, til 
torsdag 
 

Læringsmål: 

   

Musikk, til onsdag Læringsmål: 

   

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: 

   

Arbeidslivsfag, til 
fredag 

Læringsmål: 

   

Læringsmål: 

 



Engelsk fordypning, til 
fredag 

   

Spansk, til fredag Læringsmål: Du lærer deg verbendelsene i ar, er og ir-verb – og kan bruke verbene i setninger.  Du kan de personlige 
pronomenene 

Les/pugg ar, er og ir-verb s 21 og 23 
Les s 22 – les med flyt og oversett teksten –  
Verbprøve uke 42 (onsdag, dere har fri fredag) 

Tysk 
Ingrid 

Læringsmål: 

 

 

 


