
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 UKE 44 

2022/2023 

Informasjon: 

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

marit.lunde@lindesnes.kommune.no 92 82 52 03 

Melde fravær: +47 59 44 72 45, start SMS med MALU (ev initialer til 

faglærer; de finner du under hvert fag på læringsplanen). 

 
Legg merke til at to KRLE- og samfunnsfagstimer har byttet plass på 
timeplanen! 
 
Prøve tysk fredag 
Fysisk aktivitet onsdag: vi blir inne, møt opp i den gamle Mandalshallen 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 311 
lese 
 

Norsk 311 Samfunnsfag 
311 
 

Norsk 311 
lese 

tilvalgsfag 

KRLE 311 
 
Lese 

2 Naturfag, 
nat.2 

Kunst & 
håndverk 

Naturfag 311 
 
lese 

3 KRLE 311 Matematikk 
311 

tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 Engelsk 311 
lese 

Musikk  kroppsøving Samfunnsfag 
311 

5 Matematikk 
311 

Matematikk 
311 

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 Svømming 

7     
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Sosialt mål:  

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag 
MORKL 

Læringsmål: være godt forberedt til presentasjonen og være en god samarbeidspartner 

Vær godt forberedt til tirsdagens presentasjon om helter. 

Matte, til fredag 
JARO 

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 på eget ark og blir lekse 
denne uken. Skriv rett på arket, vis hvordan du kom frem til svaret. 

Engelsk, til torsdag  
 
 
MALU 

Læringsmål: Plan your work and finish on time 

Lekse til torsdag: denne uken er leksa til torsdag. Da må du levere presentasjonen din, My Dream Destination på It’s Learning. 
Presentasjonen skal vare i ca. 3 minutter. Du kan bruke engelsktimene denne uka til å jobbe med oppgaven, men det er lurt å 
spille inn lyden hjemme. 

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: Kunne si noe om hvordan samer og andre urfolk utnytter naturens ressuser 

Lekse denne uka blir å være klar til å presentere oppgaven om urfolk i den siste naturfagtimen. 

Samfunnsfag, til fredag 
MALU

 

Læringsmål: Du skal kunne forklare ordene folkesuverenitetsprinsippet, maktfordelingsprinsippet, revolusjon og 
ytringsfrihet.  

Forbered deg på å forklare disse ordene til en medelev.  

KRLE, til onsdag MALU

 

Læringsmål: Kunne fortelle om bakgrunnen for påsketradisjonene i jødedommen. 

Les «Moses leder israelsfolket ut av Egypt», t.o.m. «De ti landeplagene…», delt med deg på https://skolenmin.cdu.no  

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: Utfordre seg selv, være positiv, oppmuntre andre 

Vi er inne, har dans og andre ulike hall-aktiviteter. 

Spansk, til fredag 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 
Ingrid 

Læringsmål: gjøre så godt du kan på prøven 

Prøve fredag: les godt i regelboka – hvordan bøye verb + substantiv, ubestemt og bestemt artikkel 
Les godt i regelboka til onsdag , husk underskrift på målprøve 
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