
Blomdalen skole 
Kallhammervein 2A 
4514 Mandal 
Tlf:  38 27 33 00 
e-post: blomdalen@lindesnes.kommune.no 
Melde fravær: send SMS til +47 44 59 72 45. Start SMS med xxxx 

Kontaktlærer: Anne Line Gulbrandsen 
E post: anne.line.abrahamsen@lindesnes.kommune.no  Tlf: 91365598 

 

LÆRINGSPLAN UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

Denne uka kommer studentene. Vi tar godt imot dem😊  

• Tysk og spanskprøve torsdag 

• Mat & helse: Praktisk/teoretisk prøve mandag 

• Fysisk aktivitet (Bjørn Arild), vi møtes der vi var sist, på tribunen 
første del av den gamle hallen. Hall aktiviteter. 

• Vi fortsetter med gode lesevaner, husk å lese 15 minutter i valgfri 
bok hver dag. Vi leser 3x15 minutter på skolen ukentlig. 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Naturfag Språk Naturfag 

2 Gym Samf Naturfag Språk Musikk 

3 Gym Norsk K&H Norsk Norsk 

4 Mat 
& 
Helse 

Engelsk Matte Samf Norsk 

5 Samf Krle Engelsk Matte 

6 Gym Valgfag Matte Utd.valg 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
ANAB 

Læringsmål: Jeg vet hvordan man bruker personlig pronomen og eiendomsord på nynorsk. 

Les om personlig pronomen på side 104 og gjør 
oppgave 7a-c 

Les om personlig pronomen på side 
104 og gjør oppgave 7a-e 

Les om personlig pronomen på side 
104 og gjør oppgave 7 

Matte Læringsmål: Kunne de viktigste egenskapene til en sirkel. Kunne løse likninger. 

Lekse er å jobbe med opplegget (vinkelsum i regulære mangekanter) som jeg delte med dere på skolen min. Minst en øvelse 
som dere kan velge selv, men gjerne alle. 
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Engelsk 
ANAB 

Læringsmål: Snakke muntlig engelsk både fremover i timene og på muntlig presentasjon 

Til torsdag: Jobb med oppgave 28 b hjemme og ta bildet til oppgaven hjemme i løpet av uka – sånn at vi kan bruke det til å 
jobbe med presentasjon. Bildet må være lagt inn i en power point før torsdag. 

Naturfag Læringsmål: 

   

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne fortelle om hendelser under 2.verdenskrig 

 

KRLE Læringsmål: refleksjon rundt kjønnsroller og identitet 

Vi begynner med nytt tema: kjønnsroller og identitet.  
Til timen på onsdag: 

1. Lag et tankekart over hva du selv knytter til ordene kjønnsroller og identitet.  
2. Hvorfor tror du vi lærer om dette i KRLE? Skriv ned noen tanker.  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: Dans 

Vi møtes i klasserommet. Dere skal øve på å kopiere en dans. 

Mat og helse Læringsmål: 

 

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 PRØVE I KAP 1. Forbered deg godt til TORSDAG 

Tysk Læringsmål: 

Prøve torsdag : husk regelbok og ordbok 

 

 


