
Blomdalen skole 
Kallhammerveien 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 RUHE 

 

LÆRINGSPLAN 8B UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
runa.berget.hedegart@lindesnes.kommune.no mob: 93883008 

Meld fravær ved å sende sms til +47 59 44 72 45. Start SMS med RUHE, eller 

faglærers initialer som du finner under hvert fag.  

• Denne uka har vi besøk av student Jenny i samfunnsfag og norsk        

• Tyskprøve fredag 4. november 

• Fysisk aktivitet onsdag: vi blir inne, møt opp i den gamle 
Mandalshallen 

Timeplan for klasse 8B 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk  Naturfag Matte Norsk Språk/arbeidsliv 
 

2 Norsk Kroppsøving Svømming K&H Matte 

3 Naturfag Kroppsøving Språk/arbeidsliv K&H Matte 

4 Naturfag Musikk Engelsk KRLE Norsk 

5 Samfunn Musikk Engelsk Samfunn KRLE  

6 Engelsk Norsk Valgfag Matte Samfunn 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål:  

Fag A B C 

Norsk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne arbeide sammen med andre om å forberede og gjennomføre en muntlig presentajson 

Lekse: Være klare til å fremføre i andre time mandag eller siste time tirsdag. 

Matte (BJHO) 

 

Læringsmål: Kunne regne parenteser og bruke regnerekkefølge 

Vi har plukket ut oppgaver fra Nasjonale prøver som 8.trinn syntes var vanskelig. Disse blir delt ut mandag og blir lekse denne 
uken. Skriv rett på arket, men se om du kan huske hvordan du kom frem til svaret. 
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Engelsk, MALU 

 

Læringsmål: 

Lekse til onsdag   

Naturfag 

 

Læringsmål: Kunne si noe om menneskets plass i naturen og om urfolk. 

Leksa er å skrive noen fakta setninger om urfolk i et Word dokument og levere den på its. Har opprettet en innleveringsoppgave 
på its. 

Samfunnsfag (MORKL) 

 

Læringsmål: kunne forklare begrepene folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet, ytringsfrihet og revolusjon. 

Du skal kunne kjenne igjen forklaringer på 
begrepene fra ukens mål. 

Du skal kunne forklare begrepene fra ukens mål for en medelev. 
 

KRLE (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne fortelle om tradisjoner til ulike stadier i livet i verdensreligionene og livssynshumanismen 

Dere får utdelt hver deres religion i timen på torsdag. På fredag skal vi jobbe i ekspertgrupper.  
Lekse til fredag: Du skal forberede deg på å fortelle om tradisjonene i religionen du fikk utdelt til en gruppe i klassen.  

Musikk (RUHE) 

 

Læringsmål: Vite noe om pop-musikken som fenomen 

 

Kroppsøving (BJHO) 

 

Læringsmål: Utfordre seg selv i danse- og turnaktiviteter. Øve godt, fair play, hjelpe andre til å lykkes 

Vi er i Mandalshallen og har turn og danseaktiviteter. 

Spansk (CEMO) 

 

Læringsmål:  Vi lærer verbet SER- å være + eiendomsord 

Lær deg hvordan verbet SER bøyes og lær eiendomsordene s 24-25.  Les teksten s 24, og oversett den – dette testes fredag!  
Kapittelprøve uke 45 - fredag  

Tysk (BELE) 

 

Læringsmål: kunne grammatikken vi har jobbet med frem til nå. 

Tyskprøve på fredag: fokus på verb og substantiv. Uten regelbok!  

 

 


