
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 59 44 72 45. Start SMS med RUHE 

 

LÆRINGSPLAN 8B UKE 42 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
runa.berget.hedegart@lindesnes.kommune.no mob: 93883008 

Meld fravær ved å sende sms til +47 59 44 72 45. Start SMS med RUHE, eller 

faglærers initialer som du finner under hvert fag.  

• 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. 

 

 

Timeplan for klasse 8B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk  Naturfag Matte Norsk  
 

FRI 
Planleggings-dag 

2 Norsk Kroppsøving Svømming K&H 

3 Naturfag Kroppsøving Språk/arbeidsliv K&H 

4 Naturfag Musikk Engelsk KRLE 

5 Samfunn Musikk Engelsk Samfunn 

6 Engelsk Norsk Valgfag Matte 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Vær en god venn på nett 

Fag A B C 

Norsk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kjenne til noen nynorske ord og uttrykk 

Lekse: Skriv ned 5-10 ord slik de tror at de skrives på nynorsk.  

Vi bruker 2.t norsk på mandag og norsktimene på tirsdag og torsdag denne uka til nynorsk        

Læringsmål: Kunne regne med potenser 
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Matte (BJHO) 

 

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, MALU 

 

Læringsmål: practice talking, again       

Lekse til onsdag: 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 tirsdag. 

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

  

Samfunnsfag 

(MORKL) 

 

Læringsmål: kunne forklare hva filosofene i opplysningstiden var opptatt av 

Skriv ned navn på tre viktige filosofer fra opplysningstiden. Skriv også hva disse var opptatt av. Bruk heftet ditt til repetisjon, hvis 
du ikke husker. Skriv i skriveboka di eller på et ark. 

KRLE (RUHE) 

 

Læringsmål: Kjenne til de mest sentrale faktaene om livssynshumanismen 

Lekse til torsdag: Lag et tankekart over hva du husker om livssynshumanismen fra før.  

Musikk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne spille gitar og synge til refrenget i Zombie 

Vurdering blir i 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. 

Spansk (CEMO) 

 

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

Verbprøve onsdag (fri fredag) 

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.  
 

 


