
Blomdalen skole 
Kallhammervein 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 SIHE 

 

LÆRINGSPLAN 9D UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

     Mitt mobilnummer: 953 66 345  

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

- Denne uken får vi studenter fra UiA på skolen vår. Ta dem godt 

imot        
- Tyskprøve torsdag 
- Mat og helse: Praktisk teoretisk prøve onsdag 
- Fysisk aktivitet (Bjørn Arild), vi møtes der vi var sist, på tribunen 

første del av den gamle hallen. Hallaktiviteter. 

Timeplan for klasse 9D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE  Språk K&H Språk Musikk 

2 Matte Gym Naturfag Språk Naturfag 

3 Gym Gym Mat&helse Engelsk  Naturfag 

4 Engelsk  Engelsk Mat&helse Matte  Samfunn 

5 Samfunn Norsk Mat&helse Norsk Samfunn 

6 Norsk  Matte Valgfag Norsk  Utv.  

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
SIHE 

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 
BJHO 

Læringsmål: Kunne sentrale begreper om sirkelen. Sirkel, radius, diameter, sentrum, korde, sirkelsektor og pi  

Til torsdag: Leksa ligger på skolenmin og er en repetisjon av forrige ukes jobbing med regulære mangekanter. 

Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: 
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Naturfag 
STSE1 

Læringsmål: Vite hva hormoner er, hvordan de virker og hvor de blir produsert 

Les side 73-75 
Forklar hva et hormon er 

Les side 73-75 
Oppgaver: 3.35-3.38 side 90 

Samfunnsfag 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fortelle om hendelser som skjedde under andre verdenskrig. 

Les side 126-128 (stopp når du kommer til 
spørsmålet) og svar skriftlig på spørsmålet 
midt på side 128. 

Les side 126-129 og svar skriftlig på spørsmålet midt på side 128. Gjør også 
oppgave 1A på side 133 skriftlig.  

KRLE 
SIHE 

Læringsmål: Kunne reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn. 

Les/lytt til teksten du finner lenke til på It’s 
og svar skriftlig på spørsmål 1 og 2 som du 
finner i samme oppslag. 

Les/lytt til teksten du finner lenke til på 
It’s og svar skriftlig på spørsmål 1-3 som 
du finner i samme oppslag. 

Les/lytt til teksten du finner lenke til 
på It’s og svar skriftlig på 
spørsmålene du finner i samme 
oppslag. 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: Kopiere/lage egen dans 

Vi øver på egen dans. Ta med tlf med nett til 

timen      

  

Engelsk fordypning 
MALU 

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

You will find all tasks and homework in It’s Learning. 

Spansk 
CEMO 

Læringsmål: 

PRØVE I KAP 1. Forbered deg godt til TORSDAG. 

Tysk 
INSC 

Læringsmål: 

Prøve torsdag: Husk regelbok og ordbok 

 

 


