
Blomdalen skole 
Kallhammervein 2A 
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Tlf:  38 27 33 00 
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LÆRINGSPLAN UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 47248678  

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

• Tysk og spansk: prøve torsdag 

• Mat og helse: Praktisk /teoretisk prøve fredag 

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

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Språk Norsk Språk Norsk 

2 UTV K&H Samfunn Språk Norsk 

3 Matte Engelsk Naturfag KRLE Musikk 

4 Matte GYM Samfunn Naturfag Mat & Helse 

5 Norsk GYM GYM Naturfag Mat & Helse 

6 Engelsk Samfunn Valgfag Matte Mat & Helse 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Kunne skrive en drøftingsartikkel, og i denne argumentere godt for og imot rundt temaet lekser.  

Onsdag: Finne alle argumentene du skal 
bruke i drøftingsartikkelen din. 
Fredag: Skriv deg ferdig med 
drøftingsartikkelen. Til fredag skal vi 
sammen redigere drøftingsartikkelen.  

 Les minst 1 nyhetssak HVER dag! Vi 
snakker om dette i timene. 
All lesing er god lesing! 

Læringsmål: Kjenne til egenskaper til sirkelen 
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Matte 
KNBI 

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

Engelsk 
JUPØ 

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

Til tirsdag: Jobb med oppgave 28 b hjemme og ta bildet til oppgaven hjemme i løpet av uka og få det inn på dataen – sånn at vi 
kan bruke det til å jobbe med presentasjon neste uke.  

Naturfag Læringsmål: beskrive hvordan rusmidler, legemidler, miljøgifter og doping påvirker nervesystemene. 

   

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

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

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

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

Til torsdag: 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. 

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

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

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

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   

 


