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LÆRINGSPLAN UKE 43 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 47248678  

📌 Husk at du skal lese 15 min i selvvalgt bok hver dag 📚 
 

 Prøve tysk torsdag uke 44 (lagt inn 18.10) 

 Prøve spansk torsdag uke 44 

 Vi får studenter fra UiA neste uke 

 Tur til Sjøllingstad på Mandag 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Norsk Språk Norsk 

2 Tur 
 

K&H Samfunn Språk Norsk 

3 Engelsk Naturfag KRLE Musikk 

4 GYM Samfunn Naturfag Mat & Helse 

5 Norsk GYM GYM Naturfag Mat & Helse 

6 Engelsk Samfunn Valgfag Matte Mat & Helse 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Læringsmål: Kunne vite hva en drøftingsartikkel innebærer, og vite noe om kildekritikk.  

Til onsdag: Finn og skriv ned 3 kilder for og 3 
kildene mot lekser. Skriv ned minst to 
setninger fra hver av kildene. Disse skal inn i 
drøftingsartikkelen din (vi arbeidet med dette 
før debatten i forrige uke).  

Til fredag: Hva er en god kilde og 
hvordan vet man om en kilde er til å 
stole på?  Skriv minst 5 setninger 
om dette. 

Les minst 1 nyhetssak HVER dag! Vi 
snakker om dette i timene. 

 All lesing er god lesing! 

Matte Læringsmål: Kjenne til egenskaper til ulike mangekanter og sirkelen 

Til torsdag: Oppgavebok s. 41/44. 
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2.111, 2.112 og 2.117. Du skal bare gjøre ett nivå på hver oppgave. 

Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Read and understand a long text 

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

Naturfag 
JPED 

Læringsmål: Vite hvordan kroppen blir styrt av hjernen og ervene.  

Skriv ned noen tips til hvordan du kan huske bedre. Hva gjør du for å huske ting? 

Prøv å forklare hva en refleks er. 

Samfunnsfag Læringsmål: Jeg kan fortelle om hvordan jødene ble behandlet under andre verdenskrig.   

Les side 120-122 og svar utfyllende på oppgave 
1-3 som ligger på It’s. Noter i arbeidsboka eller 
på PC.  

Les side 120-124 og svar utfyllende på spørsmålene som ligger på It’s. Noter i 
arbeidsboka eller på PC.  

KRLE Læringsmål: Reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn. 

Lag et tankekart med temaet kjønnsroller. 
Tankekartet må ha minst 5 armer. Du kan 
bruke artiklene på Skolen Min som vi har 
gjennomgått, aviser og egne tanker og 
meninger. 

Lag et tankekart med temaet kjønnsroller. Tankekartet må ha minst 10 armer. 
Du kan bruke artiklene på Skolen Min som vi har gjennomgått, aviser og egne 
tanker og meninger. 

Musikk 
RUHE 

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

   

Kroppsøving Læringsmål: 

Tirsdag: Orientering ved bruk av sporløs. Ingen værforbehold.  
 
Onsdag: grunntrening  

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 
CEMO HAKL 

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 

  

 

 


