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LÆRINGSPLAN UKE 42 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Prøve i naturfag på torsdag. 
Valgfag Utvikling av produkter og tjenester: husk underskrift på arket du 
fikk med hjem forrige onsdag! 

Fysisk aktivitet (Jan Sverre). Last ned appen fotspor                      
Vi går en natursti på onsdag. Kle deg etter forholdene. 
 

Husk å levere lapp om utviklingssamtaler hjemme. 😊 
 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk Norsk Norsk  
 

FRI 
 
 

2 Samfunn Eng/norsk Samfunn Matte 

3 Naturfag Engelsk Tilvalgsfag Matte 

4 Naturfag KRØ KRLE Engelsk 

5 Musikk KRØ Svømming KRLE 

6 Musikk Matte Valgfag Naturfag 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Si en positiv kommentar til en annen elev i klassen minst en gang daglig.  

 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål:  Kjenne til typiske ord og uttrykk på nynorsk 

Skriv ned 5-10 ord slik som du tror de skrives på nynorsk 

Vi skal bruke alle norsktimene denne uka til nynorsk😊 

Matte 
JARO 

Læringsmål: Kunne regne med potenser 

Gjør oppgave 1.200, 1.201, 1.202 s 50-51 i oppgavebok. Velg en, to eller tre prikker slik at du får utfordret deg.  

mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no%20%20/%20%20%20karianne.skagestad.madsen@lindesnes.kommune.no
mailto:blomdalen@lindesnes.kommune.no%20%20/%20%20%20karianne.skagestad.madsen@lindesnes.kommune.no


Engelsk 
KAMA 

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 
JARO 

Læringsmål: Prøve i naturfag på torsdag. 

Bruk målarket til å se hva det kan være lurt å øve på. 

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: vite hva demokrati er, når oppsto tanke om demokrati? 

Skriv ned tre ting du vet om 
demokrati 

1. Hva er en filosof? 

2. Skriv ned tre kjente filosofer fra opplysningstiden 

Hva var disse tre opptatt av? 

KRLE 
SDØ 

Læringsmål: 

 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille og synge refrenget i Zombie 

Vurdering er utsatt til uke 43 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: 

 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

 

Tysk 
BELE 

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

Vi får bare en tysktime denne uken, og jobber med oppgaver på skolen.  
Lekse: Les og lær deg det du har skrevet i regelboka.  

Spansk 
CEMO 
 

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

Verbprøve onsdag (fri fredag) 

 

 


