
Blomdalen skole 
Kallhammervein 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
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LÆRINGSPLAN 9D UKE 42 

2022/2023 

Informasjon: 

     Mitt mobilnummer: 953 66 345  

      Husk at du skal lese 15 min i selvvalgt bok hver dag             

- Utstilling på Sjølingstad på onsdag. Bussen går fra Blomdalen 09.10 
og drar fra Sjølingstad 12.00. 

- Valgfag Utvikling av produkter og tjenester: husk underskrift på 
arket du fikk med hjem forrige onsdag! 

- Valgfag Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Vi møtes innerst i den nye 
hallen for forskjellige aktiviteter. 

Timeplan for klasse 9D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE  Språk K&H Språk  
Fri ☺  2 Matte Gym Utstilling på 

Sjølingstad 
Språk 

3 Gym Gym Engelsk  

4 Engelsk  Engelsk Matte  

5 Samfunn Norsk Mat&helse Norsk 

6 Norsk  Matte Valgfag Norsk  

7   Valgfag  

 

 

Fag A B C 

Norsk 
SIHE 

Læringsmål: Kunne skrive en drøftingsartikkel og drøfte og begrunne en påstand.  

Denne uken skal du skrive en drøftingsartikkel som du får vurdering på. Vi bruker norsktimene på skolen, men du må også 
gjøre noe hjemme. Leveres på It’s senest torsdag. Oppgaven finner du på side 90-91.  

Matte 
BJHO 

Læringsmål: Kunne sentrale ord og uttrykk i geometri. Sentralt er polygoner, vinkler og vinkelsum 

Til torsdag: Oppgavebok 37 
2.104 en og to prikker 
2.105 en prikk, a og b 
2.106 en og to prikker 

Til torsdag: Oppgavebok 37 
2.104 alle prikker 
2.105 to prikker 
 

Til torsdag: Oppgavebok 37 
2.105 to prikker 
2.106 alle prikker 
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Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Be able to read and understand an English tekst. 

Read p. 36-39 and write three sentences about what you think this text is about in your notebook. Also: Take at close look at 
the new words on these pages – there will be a test 

Naturfag 
STSE1 

Læringsmål: Hvordan kroppen blir styrt av hjernen og nervene. 

Ikke naturfag denne uken, men en kort lekse 
allikevel.  

Les side 64-69. 
Oppgaver: 3.17-3.20 side 88 

Les side 64-69 
Oppgaver: 3.17-3.22 side 88 

Samfunnsfag 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fortelle om mellomkrigstiden årsakene til andre verdenskrig. 

Les eller lytt til minst 2 avsnitt i teksten «Fra 
fred til fascisme» som jeg har delt med dere på 
Skolen Min og skriv minst 3 faktasetninger om 
det du har lest. 

Les eller lytt til teksten «Fra fred til fascisme» som jeg har delt med dere på 
Skolen Min og skriv minst 5 faktasetninger om det du har lest.  

KRLE 
SIHE 

Læringsmål: Kunne reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn. 

Gjør oppgaven «Hjemme hos deg» på Skolen Min. Denne har jeg delt på Skolen Min og på It’s.  

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Ingen musikk denne uka      

   

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: Leik og utholdenhet. 

Ulike stafetter og ballspill inne.   

Mat og helse 
MASE, AMA 

Læringsmål: Vite hva som er viktig når du lager en gjærdeig. 

Gå inn på “Skolen” og velg mat og helse. Videre til "lage mat” rull nedover til du kommer til GJÆRDEIG og les det som står der. 
Deretter går du inn på its og svarer på oppgavene der. 

Engelsk fordypning 
MALU 

Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class. 

You will find all tasks and homework in It’s Learning. 

Spansk 
CEMO 

Læringsmål: øve på å lage setninger. Kunne fortelle om huset ditt og rommet ditt.  

Til torsdag: Lag en video eller en lydfil hvor du tar med den som hører på på en tur i huset ditt! Videoen / lydfilen må vare 
minst 2 minutter. Lever på its. 

Tysk 
INSC 

Læringsmål: kunne bruke presens perfektum i setninger 

Til torsdag: lese/forstå/gloser hele s. 22. Svar skriftlig med hele setninger på worum geht’s s. 24 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ - lenke til lyttetekster – denne lenka finner du også på it’s 
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