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LÆRINGSPLAN UKE 43 

2022/2023 

Informasjon: 
 

Prøve tysk torsdag uke 44 (lagt inn 18.10) 

Prøve spansk torsdag uke 44 

- Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Møter innerst i den nye hallen til 

forskjellige lek og hallaktiviteter. 

 

Vi fortsetter med gode lesevaner, husk å lese 15 minutter i valgfri bok 

hver dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Naturfag Språk Naturfag 

2 Gym Samf Naturfag Språk Musikk 

3 Gym Norsk K&H Norsk Norsk 

4 Mat 
& 
Helse 

Engelsk Matte Samf Norsk 

5 Samf Krle Engelsk Matte 

6 Gym Valgfag Matte Utd.valg 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
ANAB 

Læringsmål: 

Vi skriver ferdig drøfingsartikkelen og leverer den på fredag. 

Matte Læringsmål: Vi skal fortsette videre med vinkelsum, spesielle trekanter og regulære mangekanter 
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Leksa blir å bli ferdig med «vinkelsummer» læringsstien som jeg delte med dere på skolen min. (gjør minst en av øvelsene, 
gjerne alle). 

Engelsk 
ANAB 

Læringsmål: Read and understand a long text 

Read p. 40-43 and do task 31 on page 44. Also: Take at close look at the new words on these pages – there will be a test  

Naturfag Læringsmål: Vite noe om hvordan kroppen blir styrt av hjernen og nervene 

Skriv ned noen tips til hvordan du kan huske 
bedre. Hva gjør du for å huske ting? 
Prøv å forklare hva en refleks er. 

Les s. 70 – 72.  
Oppgaver s. 88/89: 3.17, 3.18, 3.20, 3.23 og 3.26. 

Samfunnsfag Læringsmål: Jeg kan fortelle om jødene under krigen 

Les artikkelen på its til Tirsdag. Ligger under fanen 2.VK. “En katastrofe skapt av mennesker” 

KRLE Læringsmål:  

Være klar til presentasjon på onsdag   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne presentere en countrylåt og si litt om ditt instrument i country 

   

Kroppsøving Læringsmål: Topptur – Kle deg etter været  

   

Mat og helse Læringsmål: Kunne lage en gjærdeig på egen hånd. Kunne forklare hvordan dere gjør det. 

Se oppgaven på its. 
 

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 
HAKL  CEMO 

Læringsmål: Denne uka repeterer vi og øver til prøve neste uke.  
Til torsdag: les fra s. 16- 29. Lær deg glosene på s. 24. Tenk på noe du lurer på- så har vi ønskereprise på øving torsdag   

Tysk Læringsmål: skrive en sammenhengende bildefortelling 

Dere får oppgave tirsdag  - skrive en fortelling 
Prøve torsdag uke 44 

 

 


