
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 HOER 

 

LÆRINGSPLAN 10A UKE 45 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 
Fys.akt: Egentrening, skjema ligger i hylla ved Oddbjørgs kontor.  
 
Fredag, 4.-6. time: Kodekraft. Undervisningsopplegg i programmering. 
Produksjon for scene: Husk at vi har underveisvurdering i musikkrommet i 
dobbeltimen på onsdag! 
Friluftsliv: Tur til Hålandsheia. Se eget skriv. Vi er ute til ca kl 19.00.  

Timeplan for klasse 10A 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Matte Engelsk  Språk Naturfag Samfunn 

2 Matte Språk Gym Naturfag Samfunn 

3 Samfunn Språk Gym  Norsk Matte 

4 Naturfag Norsk Norsk Norsk Kodekraft 

5 Norsk KogH RLE Matte Kodekraft 

6 Engelsk KogH Valgfag Utd.valg Kodekraft 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk 
JGAB 

Læringsmål: Nynorsk – øve på eksempeloppgave 

Dere får en nynorsk terminprøve – eksempeloppgave – dere skal svare på oppgavene på nynorsk, leveres 4. time torsdag. 

Matte 
MAJO 

Læringsmål: Kunne løse kvadratiske likninger. Kunne si noe om hva som menes med proporsjonale størrelser. 

Oppgavebok. Gjør oppgavene med én prikk. 
Side 22: 1.132 
Side 23: 1.135 og 1.136  

Oppgavebok. Velg selv passende vanskelighetsgrad (antall prikker) 
Side 22: 1.132 
Side 22: 1.134 
Side 23: 1.135 og 1.136 
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Engelsk 
HOER 

Læringsmål: Preparing for the «Fagdag» 

You will get information on what to do.   

Naturfag 
MAJO 

Læringsmål: Kunne si noe om drivhusgasser, konsekvenser av global oppvarming og skadevirkninger i naturen på grunn av 
forurensning og utslipp av miljøgifter. 

Oppgaver side 63: 2.32, 2.33, 2.35, 2.36 og 2.37. Bruk sidene 45-51 for å finne svar på spørsmålene. 
(Det blir prøve i Kapittel 2 i 3. time på mandag i uke 47. Bruk utlevert målark, læreboka, leksene og det vi har jobbet med i timene når du 
forbereder deg til prøven. Én av matematikktimene denne dagen blir byttet om til naturfag / forberedelse til prøven). 

Samfunnsfag 
ÅSEL 

Læringsmål: Prøve om Velferdsstaten.  

Lekse: Repetere til prøven i uke 45. lese side 7-23+ 28-31 + artikler på Skolen min + spørsmål og svar + begrepsarket.  
PRØVE PÅ FREDAG 2. TIMEN. 

KRLE 
GRMA 

Læringsmål: Kjenne til 4 måter å se på forhold mellom religion og vitenskapen på 

Gjør ferdig oppgavearket til fredag – se på ppt som ligger på itslearning 

Kunst og Håndverk 
BIKN, JPØ, ROAR 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving 
HOER 

Læringsmål: Turn.  

Gjøre ferdig dansen for de som ikke har 
fremført. Resten øver på turn-program.  

  

Engelsk fordypning 
ÅSEL 

Læringsmål: skrive ferdig PodCast manus! 

Du skal skrive ferdig manus til podcasten din Husk å tenke på å bruke humor, ironi eller sarkasme! Dette skal spilles inn og 
være ferdig på tirsdag.  Husk å øve før du spiller inn, sjekk lydkvaliteten!  Anchor eller Podcastle som innspillingsverktøy.  

Spansk 
ARAN 

Læringsmål: Forberede deg til kap.prøve onsdag 

Les godt igjennom kapittel 1 og sjekk at du kan fremtid og fortid. Bruk arbeidshefte fra kap.1  

Tysk 
SCIN 

Læringsmål: kunne fortelle om huset ditt/rommet ditt 

Lekse til tirsdag: lese/oversette/gloser s-. 48 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ - lenke til lyttetekster 
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