
Blomdalen skole 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 59 44 72 45. Start SMS med INNO 

Kontaktlærer Ingrid Norstrøm: ingrid.norstrom@lindesnes.kommune.no  

Mobil: 938 46 115 

LÆRINGSPLAN 9A UKE 44 

 

Informasjon: 
 

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

 

Studenter denne uka  Ta dem godt imot. 
 
Tyskprøve torsdag 
 
Fysisk akt. Trond. Egentrening 
 
Mat og helse: Praktisk/teoretisk prøve fredag. 

Timeplan 9A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE Språk Engelsk Språk M & H 

2 Gym Matte K & H Språk M & H 

3 Musikk Matte Norsk Forestilling 
«Oh dear 
Sarah» 

M & H 

4 Engelsk Naturfag Norsk Engelsk Gym 

5 Naturfag Utdv. Samfunnsfag Samfunnsfag Gym 

6 Naturfag Samfunnsfag Valgfag Norsk Matte 

7   Valgfag   
 

 

Fag A B C 

Norsk 
INNO 

Læringsmål: Kunne lese ulike nynorske tekstar, lære om personlege pronomen og eigedomsord på nynorsk  

Til onsdag: Kva likar du med samfunnet du lever i? Kva set du mest pris på? Svar med minst ti setningar på nynorsk.  
 

Matte Læringsmål: Kjenne til egenskaper til sirkelen 

Til fredag: Du finner leksa på: skolenmin.cdu.no   
Velg ett av nivåene: øve 1, øve 2 eller øve 3. De ulike nivåene har forskjellig vanskelighetsgrad. 
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Engelsk 
ERHO 

Læringsmål: Talk about things that are important to you.  

«The Burning House Project» Les s. 54-55.  Du skal fremføre for gruppen din på torsdag. Dere skal gi hverandre 
fremovermelding. «Two stars and a wish»  

Naturfag Læringsmål: Vite noe om hvordan hormonene virker i kroppen, og hvor de blir produsert 

Les overskrifter og se på bilder/figurer på s. 73 – 
75. Prøv å forklare hva som skjer i kroppen når 
du opplever en situasjon som er skummel eller 
farlig.  

Les s. 73 – 75. Skriv ned spesielle ord og begreper du synes var vanskelig å forstå. 
Forklar forskjeller og likheter mellom nervesystemet og hormonsystemet. Her kan 
du velge å bruke egne ord. 

Samfunnsfag 
INNO 

Læringsmål: Kunne reflektere over årsaker til og konsekvenser av andre verdenskrig, både i Norge og Europe 

Til torsdag: Les s. 120-124 i heftet «Våre mørkeste år». Lag fem spørsmål med svar til det du leste.  
 

KRLE 
INNO 

Læringsmål: Kunne reflektere over kjønnsroller i ulike religioner  

Til fredag: Jobb med arbeidsarket «kvinnesyn i jødedommen» som jeg har delt med dere på skolenmin.cdu.no  
 

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: Vi jobber videre med danseprosjektet.  

Mandag: Øve Fredag: Fremføring 

Engelsk fordypning Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class 

Til torsdag: You will find all tasks and homework on It’s learning 

Spansk PRØVE I KAP 1. Forbered deg godt til TORSDAG 

Tysk Læringsmål:  

Prøve torsdag : husk regelbok og ordbok 

 

 


