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LÆRINGSPLAN UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Tyskprøve fredag 4. november (lagt inn 24.10) 
 
Denne uka får vi studenter, ta godt i mot dem. :) 
Fysisk aktivitet onsdag: vi blir inne, møt opp i den gamle Mandalshallen 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Norsk Norsk Norsk Tilvalgsfag 

2 Samfunn Norsk Samfunn Matte Samfunn 

3 Naturfag Engelsk Tilvalgsfag Matte Samfunn 

4 Naturfag KRØ KRLE Engelsk Matte 

5 Musikk KRØ Svømming KRLE K&H 

6 Musikk Matte Valgfag Naturfag K&H 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: Fortsette å være en god samarbeidspartner.  

 

Fag A B C 

Norsk 
KAMA 

Læringsmål: være en god samarbeidspartner + gjennomføre en presentasjon 

Tirsdag: alle skal være klare til å presentere.  

Matte 
JARO 

Læringsmål: Kunne regne parenteser og bruke regnerekkefølge 

Vi har plukket ut oppgaver fra Nasjonale prøver som 8.trinn syntes var vanskelig. Disse blir delt ut på eget ark og blir lekse 
denne uken. Skriv rett på arket, vis hvordan du kom frem til svaret. 

Engelsk Læringsmål: kunne lage en presentasjon på engelsk 
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KAMA Jobbe videre med presentasjonen om Dream destination. JPresentasjonen skal være ferdig til torsdag, husk at det skal være 
minst 4 bilder med lyd. Det kan være lurt å spille inn lyden hjemme, der er det gjerne mer ro.  

Naturfag 
JARO 

Læringsmål: Kunne si noe om hvordan samer og andre urfolk utnytter naturens ressuser 

Lekse denne uka blir å være klar til å presentere oppgaven om urfolk i den siste naturfagtimen. 

Samfunnsfag 
KAMA 

Læringsmål: kunne forklare hva maktfordelingsprinsippet er.  

Les s 74-76 i utdelt hefte. Lag en kort ordbank på følgende ord:  
Ytringsfrihet, folkesuverenitet, maktmisbruk og sensur   

KRLE 
SIDØ 

Læringsmål: kunne si noe om tradisjoner innenfor ulike religioner 

Til torsdag: denne uken skal du utforske og kunne si noe om tradisjonene til religionen eller livssynet som du jobbet med på 
prosjektet. Du skal også finne ut noe om tradisjonene til en av de andre religionene/livssynet som ble presentert. Dette kan 
for eksempel være markering av høytider eller ukentlige ritualer.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: 

 

Kroppsøving 
JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv, være positiv, oppmuntre andre 

Vi er inne, har dans og andre ulike hall-aktiviteter. 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

 

Tysk 
BELE 

Læringsmål: kunne grammatikken vi har jobbet med frem til nå. 

Tyskprøve på fredag: fokus på verb og substantiv. Uten regelbok!  

Spansk 
CEMO 
 

Læringsmål:  Vi lærer verbet SER- å være + eiendomsord 

Lær deg hvordan verbet SER bøyes og lær eiendomsordene s 24-25.  Les teksten s 24, og oversett den – dette testes fredag!  
Kapittelprøve uke 45 - fredag  

 

 


