
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 JGAB 

LÆRINGSPLAN 9B UKE 42 

2022/2023 

Informasjon 

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

Utstilling på Sjølingstad på torsdag. Bussen går fra Blomdalen 09.10 og drar 

fra Sjølingstad 12.00. 

Fysisk akt.: Trond. Planlegge egentrening.  Møte utenfor på platået   

Utvikling av produkter og tjenester: husk underskrift på arket du fikk med 

hjem forrige onsdag! 

 

HUSK! Utviklingssamtaler tirsdag og onsdag uke 42 og 43. Se egen lapp. 

Timeplan for klasse 9B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Tilvalgsfag Matematikk Tilvalgsfag  
 

FRI! 
 
Planleggings-
dag 

2 Engelsk Naturfag Norsk Sjøllingstad, 

utstilling 3 K&H Naturfag Norsk 

4 Kroppsøving Matematikk Matematikk M&H 

5 Kroppsøving Samfunnsfag KRLE M&H 

6 Naturfag Norsk Valgfag M&H 

7   Valgfag  

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Jeg kan lese en drøftingsartikkel og drøfte og begrunne en påstand 

Til torsdag: Se film om drøftingsartikkel, skriv deretter ned 10 setninger om hva som kjennetegner en drøftingsartikkel, i bok 

eller i Word-dokument. Link ligger også på It’s og er delt på skolenmin.cdu.no (Drøftningsartikkel - lekse uke 41, norsk) 

Matte 
JPED 

Læringsmål: Jeg vet hva toppvinkler er. Jeg vet hva vinkelsummen i ulike mangekanter er. 

Til onsdag: 

Gjør oppgave 2.104 + 2.106 i 
oppgaveboka. Velg nivå selv. 

Til onsdag: 

Gjør oppgave 2.104 + 2.106 i 
oppgaveboka. Gjør alle prikker. 

Til onsdag: 

Gjør oppgave 2.104 + 2.106 i 
oppgaveboka. Gjør alle prikker.  

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: Jeg kan lese en lengre ukjent tekst 
To Thursday: Les s. 36-43. Arbeid med å forstå innholdet (oversett, slå opp ord, snakk om innholdet osv) 

Naturfag Læringsmål: Jeg kan forklare hva sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet er, og hvordan de jobber sammen.  
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JPED I timene skal vi gjennomføre noen aktiviteter på skolenmin.cdu.no. Dersom du ikke blir ferdig med dette i timene, må du 
fullføre dette hjemme innen fredag.  

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne fortelle om viktige hendelser i mellomkrigstiden, og hvorfor disse er viktige i forbindelse med 2. 
verdenskrig.  

Til tirsdag: Skriv 6 setninger om viktige begivenheter i mellomkrigstiden. 
Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   
Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille selvstendig gjennom en låt etter blekke 

   
Kroppsøving Læringsmål: Vi går en topptur i Furulunden – kle deg etter været 

   

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

Gå inn på “Skolen” og velg mat og helse. 
Finn der det står GJÆRBAKST og les hva det står der. Etter på går du på its og svarer på spørsmålene der. 

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: 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 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 - tysk 

 

 

https://losgehts.fagbokforlaget.no/

