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LÆRINGSPLAN UKE 42 

Informasjon: 
- Husk utviklingssamtaler mandag, tirsdag og onsdag. 
- 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. 
- Neste mandag 24.10 er det sosialt treff med klassen. Bowling, pizza 

og brus/slush i Lyngdal. Avreise Blomdalen 17.00. Påmelding og 
mer informasjon på facebook. 

- Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver 

dag.📚 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Samfunn Musikk Naturfag   
 
FRI 
Planleggings-
dag 

2 Norsk  Norsk  Musikk  Samfunn  

3 Engelsk  Norsk  Språk  Matte  

4 Gym  Matte  Svømming  Engelsk  

5 Gym  Matte  Samfunn  Engelsk  

6 Matte  RLE Valgfag  RLE 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Si en positiv kommentar til en medelev hver dag. Fortsette å jobbe med hva du kan gjøre for å få god arbeidsro. 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: kjenne til noen typiske ord og uttrykk på nynorsk 

Skriv ned fem til ti ulike ord som du vet eller tror er nynorsk. Skriv i boka di        
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Matte BJHO Læringsmål: Kunne regne med potenser 

Til torsdag: Oppgaveboka  
1.200 en prikk 
1.201 en prikk 
1.202 en prikk 

Til torsdag: Oppgaveboka  
1.200 to prikker 
1.201 to prikker 
1.202 to prikker 

Til torsdag: Oppgaveboka  
1.200 tre prikker 
1.201 tre prikker 
1.202 tre prikker 

Engelsk Læringsmål: practice talking, again       

Read page 60-61. Who is your superhero? Be prepared to tell somebody about this hero, and why they are your superhero. 

Naturfag Læringsmål: Prøve i naturfag på torsdag 

Bruk målarket til å se hva det kan være lurt å øve på. Målarket la jeg ut på its. 

Samfunnsfag Læringsmål: 

Til torsdag: Les eller lytt på lekse som ligger på 
skolenmin.cdu.no «nye tanker om samfunnet». Les 
til «kritiske tanker». Lag forklaring på følgende ord: 
eneveldig, hungersnød og privilegier. 

Til torsdag: Les eller lytt på lekse som ligger på skolenmin.cdu.no 
«nye tanker om samfunnet». Les til «kritiske tanker».  Lag 
forklaring på følgende ord: eneveldig, hungersnød og privilegier. 
Skriv kort om Ludvig den 14. 

KRLE Læringsmål: 

   

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille og synge til refrenget i Zombie 

Vurdering utsettes til uke 43   

Kroppsøving 
BJHO 

Læringsmål: Være positiv og gjøre så godt du kan i danserelaterte øvelser og lekøvelser. 

Vi er inne fremover nå, ta med innetøy, innesko og husk dusjetøy. 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk Læringsmål:  Du har øvd godt på de regelrette verbene og kan bruke dem i setninger 

Verbprøve onsdag (fri fredag) 

Tysk 
INSC 

Læringsmål:  kunne det du har skrevet i regelboka – bøye verb i presens, bøye zu sein 

Lekse til onsdag: lese/oversette/gloser s 16 + læringsmålet 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/  - denne lenka ligger også på it’s – tysk 1 -  – her finner du lyttetekster  til læreboka 
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