
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 43 

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.  

• Neste uke får vi besøk av studenter fra UiA. Studenten vår i norsk 

heter Jenny, ta godt imot henne 😊  

 

Timeplan for klasse 8B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk  Naturfag Matte Norsk Språk/arbeidsliv 
 

2 Norsk Kroppsøving Svømming K&H Matte 

3 Naturfag Kroppsøving Språk/arbeidsliv K&H Matte 

4 Naturfag Musikk Engelsk KRLE Norsk 

5 Samfunn Musikk Engelsk Samfunn KRLE  

6 Engelsk Norsk Valgfag Matte Samfunn 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Hjelpe hverandre til å delta mer muntlig i timene.  

Fag A B C 

Norsk (RUHE) 

 

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. Altså; 

det du ikke får gjort på skolen må du gjøre ferdig hjemme 😊  
 

Matte (BJHO) 

 

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 minst 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😊 
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Engelsk, MALU 

 

Læringsmål: mer muntlig aktivitet! 

Lekse til onsdag: du får en oppgave som du skal jobbe med over to uker. 

Naturfag 

 

Læringsmål: vi har prøve i kap. 1. 

Lekse: Gjør dere klare til prøven ved å jobbe med målarket som jeg la ut på its i forrige uke. 

Samfunnsfag 

(MORKL) 

 

Læringsmål: kunne forklare hva standssamfunnet i Frankrike på 1700-tallet var 

Du skal tegne «standspyramiden» fra s. 71 i heftet. På torsdag skal du kunne forklare hva standssamfunnet var med hjelp av 
tegningen. 

KRLE (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne sammenligne noen elementer i ulike religioner og livssyn 

Lekse til torsdag: Se på teksten om Jacob som vi begynte å jobbe med i timen på torsdag i uke 42. Velg deg én annen 
religion/livssyn og skriv ned 3 ting som er likt, og 3 ting som er ulikt mellom Jacobs tro og religionen/livssynet du har valgt.  
Alle skal fortelle hvilke 3 likheter og forskjeller de har valgt til resten av klassen i timen på torsdag. 

Musikk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne presentere en sang på gitar 

Vi runder av gitar for denne gang, dere får en sluttvurdering med fremovermelding som sier noe om hva dere kan jobbe med når 

vi skal i gang med nye instrumenter neste uke 😊 

Kroppsøving (BJHO) 

 

Læringsmål: Vise god fair play, innsats og hjelpe andre til å lykkes i forskjellige danse og turnbevegelser. 

Vi er inne, husk tøy, innesko og dusjetøy.   

Tysk 
BELE 

Læringsmål: vet hva bestemt og ubestemt artikkel er på norsk og tysk, vite litt fakta om Tyskland 

Lekse til fredag: Les, lytt til og oversett s. 22. Husk at på fredag skal du kunne lese med god flyt på tysk og oversettelsen på 
norsk. Bruk nettressursen for å øve på uttalen. https://losgehts.fagbokforlaget.no/ NB: Prøve fredag i neste uke! 
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