
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 10C UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Ved fravær: Meld på dette nr.+4759447245 og skriv MAGR. Dette er da deres 
meldingsbok.  
Andre henv. Mail: Marta.luisa.grostol@lindesnes.kommune.no  Telefon:95844162 
 

• Prøve i tysk tirsdag. 

• Denne uken har vi studenter som er med klassen i samfunnsfag og 
matematikk 

• Vaksine tirsdag 1/11 kl 11:30 

• Torsdag: Kodekraft (programmering), 1.-3. time. Uke 45 

• Friluftsliv: Vi tar en kort gjennomgang av turen vi skal på neste onsdag. 
 

Timeplan for klasse 10C 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Eng Språk Matte Norsk 

2 Matte Språk Matte Natur samf 

3 Natur Språk Eng Natur samf 

4 eng Norsk Norsk K og H gym 

5 Norsk Norsk Matte  K og H gym 

6 samf Krle valgfag Krle Ut.d valg 

7   valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: lære noko om favorittord + skrive nynorsk 

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

Matte Læringsmål: Kunne løse likninger med parenteser 

                       Kunne løse likninger med brøk 

Lekse i oppgaveboka side 21-22 Lekse i oppgaveboka side 21-22 Lekse i oppgaveboka side 21-22 
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Velg nivå en prikk, oppgavene føres fint i 

skriveboka: 

1.129 

1.130 

1.131 ab 

1.132 

Velg nivå to prikker, oppgavene føres 

fint i skriveboka 

1.130 

1.131 

1.132 

1.134 

Velg nivå tre prikker, oppgavene føres 

fint i skriveboka: 

1.130 

1.131 

1.132 

1.134 

Engelsk Læringsmål: practice writing a paragraph! 

Work with task 22 abc page 78. We start working with this task in class, but you have to finish the rest at home. 

Naturfag Læringsmål:   Vite hvordan våre moderne samfunn påvirker ulike arter, økosystemer og klimaet på jorda.  

Les side 39-44 

Befolkningsutvikling, levestandard, ressursbruk og teknologisk utvikling har endret seg kraftig de siste 100 årene.  

1. Skriv ned 5 konkrete eksempler på disse endringene.  
2. Hvorfor truer denne utviklingen naturmangfoldet på jorda. 

 

Samfunnsfag Læringsmål: kunne sammenligne kjønnsrollemønsteret i etterkrigstiden med i dag 

Les s. 22 – 26 til fredag og gjør oppgave 4 på s. 27 

KRLE Læringsmål: Kunne gi noen eksempler på religions – og livssynskritikk  

Les s. 73 – 77, skriv ned 4 faktasetninger til det du har lest.  

Kroppsøving Læringsmål: Dans 

Dere skal lage en dans 

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 
SIHE 

Læringsmål: Være forberedt til prøve tirsdag. 

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

 



 


