
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 UKE 43 

2022/2023 

Informasjon: 

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

marit.lunde@lindesnes.kommune.no 92 82 52 03 

Melde fravær: +47 59 44 72 45, start SMS med MALU (ev initialer til 

faglærer; de finner du under hvert fag på læringsplanen). 

 
Neste uke kommer det til å være studenter tilstede i nesten alle timene. 
 
Prøve tysk fredag uke 44 (lagt inn 18.10.) 
 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 311 
lese 
 

Norsk 311 Samfunnsfag 
311 
 
lese 

Norsk 311 
lese 

tilvalgsfag 

2 Naturfag, 
nat.2 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 311 
 
lese 

3 KRLE 311 Matematikk 
311 

tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 Engelsk 311 
lese 

Musikk  kroppsøving KRLE 311 

5 Matematikk 
311 

Matematikk 
311 

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 Svømming 

7     
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Sosialt mål:  

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag 
MORKL 

Læringsmål: kunne planlegge en presentasjon og være en god samarbeidspartner 

Bli ferdig med presentasjonen, og sørge for at du følger gruppas framdrift dersom du ikke blir ferdig med din del på skolen. 
 

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål: Kunne regne med potenser 

Kanskje det er lurt å gjøre matteleksa mot slutten av uka, da har du lært mer av det du trenger. Leksa ligger på skolen min. Du 
skal først se på teoristoff/film, deretter jobbe ca 20 min med oppgavene på øve 3. Får du det ikke til, trykker du på knappen 

teori for å få litt hjelp. Her kan du også få lest opp teksten😊 

Engelsk, til tirsdag  
 
 
MALU 

Læringsmål: talk! 

Du får en oppgave som du skal jobbe med denne og neste uke. 

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: Kunne karbonets kretsløp. 

Se på film og teoristoff på skolen min. Husk at du også kan få lest opp teksten. 

Samfunnsfag, til onsdag 
MALU

 

Læringsmål: forklare hva stendersamfunnet var, og hvorfor mange ble sinte 

Lag din egen tegning av «stendersamfunns-pyramiden» 

KRLE, til fredag MALU

 

Læringsmål: Oppsummere livssynshumanismen. 

 

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv i dansing og samarbeidsøvelser 

Vi er inne😊 

Spansk, til fredag Læringsmål: 

 

Tysk 
Ingrid 

Læringsmål: 

 

 

 



 


