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

 

LÆRINGSPLAN  10 E UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Svømming 10E tirsdager kl. 11.15-12.00 fom uke 41 tom uke 45 
Tyskprøve tirsdag 
 
Kapittelprøve samfunn fredag uke 45 (lagt inn 14.10) 
Friluftsliv: Vi tar en kort gjennomgang av turen vi skal på neste onsdag. 
Fys.akt: Egentrening, skjema ligger hos Oddbjørg.  
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 

Timeplan for klasse  10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
 

Nat.fag Språk RLE Matte 

2 Språk 
 

Kr.Ø 
 

Matte Engelsk 

3 Utd.v RLE 

4 Engelsk svømming Samfunn Nat.fag Samfunn 

5 Samfunn K&H 
 

Matte Norsk 

6 Matte Valgfag Engelsk 

7     

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål:  definere favorittord + skrive på  nynorsk 

Skrive oppgåve 1 side 62 på nynorsk + lese teksten: Korleis vinne tilbake konsentrasjonen side 56 – 61. 

Matte Læringsmål: Denne uken skal vi repetere det vi lærte så langt om likninger (likninger med brøk, parentes og kvadratiske 

likninger). 

Leksa: Oppgave 1.134 nivå 2 (..) side 22 i oppgaveboka og 1.136 alle nivåer side 23 i oppgaveboka. 
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Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: To write texts that decribe, explain and investigate 

Work with task 22 a,b,c page 78. We start working with this task in class, but you need to finish the rest at home.  

Naturfag Læringsmål: 

   

Samfunnsfag Læringsmål: Velferdsstaten – være forberedt til prøven i uke 45 

Dere skal gjøre ferdig tidslinjen over utvikling av velferdsstaten – oppg 1 s. 21. (fortelle om denne i grupper etterpå) 
Lese videre s.22,23,24,26,28,31,33 – oppgaver s. 23, oppg. 10g 2 s. 33 – noter stikkord/deloverskrifter på disse sidene 

KRLE 
JGAB 

Læringsmål: Levere fordypningsoppgave til godkjenning og starte planlegging av podcast. 

Denne uka MÅ dere levere fordypningsoppgaven (skriftlig del) og starte på planleggingen av podcast. Den spilles inn i uke 45. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: skrive PodCast manus! 

Du skal skrive ferdig 2/3 deler av manus til podcasten din Husk å tenke på å bruke humor, ironi eller sarkasme! Dette skal 
spilles inn og være ferdig på onsdag i uke 45.  

Spansk Læringsmål: Kunne bruke fremtid.  

Repetere fremtid (IR + a + verb i infinitiv) Les en av tekstene s. 18 eller 20. Lær bindeordene som står i grønn boks s. 21. 

Oppgave 2 s. 19. Skriv det du finner i arbeidsboka. ( Kan brukes på begge tekstene) 

Tysk Ingrid Læringsmål: prøve 

Husk regelbok og ordbok 

Tysk  
SIHE 

Læringsmål: Være forberedt til prøve i tysk på tirsdag. 

Bruk målarket som ligger på It’s og les godt på grammatikken. Gjør også øvingsoppgavene som du finner lenke til på I’ts. 

 

 


