
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 xxxx 

 

LÆRINGSPLAN  10 E UKE 42 

2022/2023 

Informasjon: 

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

Leseprosjekt fra bok til film disse timene. – lese merkede timer 
 
Svømming 10E tirsdager kl. 11.15-12.00 fom uke 41 tom uke 45 
Valgfag Utvikling av produkter og tjenester: husk underskrift på arket du 
fikk med hjem forrige onsdag! 
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 
Friluftsliv: Lære bålfyring, møt på skolen til vanlig tid. Vi går til 
Buråstoppen. 

Timeplan for klasse  10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
Egen bok 

Nat.fag Språk RLE  
 
FRI 
 

2 Språk 
 

Kr.Ø 
 

Matte 

3 Utd.v 

4 Engelsk svømming Samfunn 
Egen bok 

Nat.fag 

5 Samfunn K&H 
 

Matte 

6 Matte Valgfag Engelsk 

7    

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: skrive en sammenligning av 2 tekster 

Vi går gjennom hvordan vi skal sammenligne 2 tekster – s. 40 og 41. les godt på disse sidene. Du får oppgave som du skal 
skrive og levere på it’s innen fredag uke 43. 
Du skal også levere en tekste på nynorsk – oppgåve 4 s. 47 innen uke 43 

Matte Læringsmål: Å kunne løse enkle likninger med og uten brøk 
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Se på videoen jeg lagde om likninger og gjør de oppgavene som dere ser på slutten av videoen. Linken til videoen legger jeg ut 
på It`s. 

Engelsk Læringsmål: I can read and discuss different texts with an important message. 

To Thursday: Read page 45.  
Write a sentence with each word you find difficult. Pop-glossarytest on Friday! 
Do UNDERSTANDING 42, p. 46.  

Naturfag Læringsmål: 

Vi jobber med gruppearbeid. Denne uken blir det presentasjon.  

Samfunnsfag Læringsmål: kunne fortelle om Norges utvikling til en velferdsstat – lage tidslinje 

Dere skal lese s. 16-20, gjøre oppgave 1 og 2b s. 21 – 2B skal dere framføre- framføring mandag uke 43, dvs at dere må gjøre 
noe hjemme 

KRLE Læringsmål: Jeg kan sammenligne ett eller flere tema i to forskjellige verdensreligioner. 

Arbeid i minst 30 min hjemme med fordypningsoppgaven i KRLE. Oppgaven ligger på its. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Er det fint vær er vi ut. Sjekk værmeldingen nøye, litt regn, overskyet og kaldt er fint vær. Mye regn, torden og lyn er ikke 

fint vær😊. Er du usikker på hva fint vær er spør en voksen😊 

 

I uke 43 er vi ute uavhengig av vær, da har vi orientering.  

Engelsk fordypning Læringsmål: Oral Presentation! 

Due to Ellinor being sick, we need to have the Roleplay this week instead.  We organize in the 1. Lesson- start the presentation 
the 2. Lesson, and continue on Wednesday.  

Spansk Læringsmål: Kunne snakke om været. 

Dere jobber videre i gruppa med dramatisering av   ?Quétiempo hace hoy? 
Videoen leveres inn på its etter timen onsdag. Frem til da jobber dere der det er mest hensiktsmessig.  
Om det er andre steder enn i klasserommet skal lærer ha beskjed.  

Tysk Ingrid Læringsmål: kunne bruke modale hjelpeverb/futurum 

Til onsdag: lese/forstå/gloser s. 20 og 21 

Tysk  
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan bøye og bruke modale hjelpeverb i setninger. 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ lenke til lyttetekster, ligger på it’s 
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Les over oversett teksten om Louise og svar på spørsmålene i margen: 
https://skolenmin.cdu.no/komponent/612c9e392392668eccbbe529/0?_=10-trinn/tysk/meine-schule-
62bed57d69d47f199fe72046-611e6bf46e0d7474f6894348-60bf1301e91acb50c42f8b8b  
Denne lenka finner du også på It’s. 
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