
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 45 

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). 

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: Kun fylle vann før skolen begynner og i lunsjpause. Dette gjøres uten å sprute/grise med vannet. 

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag 
MORKL 

Læringsmål: Vite hva formål med en tekst er, og kunne skrive argumenter eller påstander som «firepunktssvar». 

Lekse til tirsdag: Les teksten «Når voksne snakker om følelser» av Linn Skåber. Hva mener du er formålet med teksten? 
Teksten og oppgaven ligger under emnet Fagdag, der du også skal svare på spørsmålet.  

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål: 

   

Engelsk, til tirsdag  
 
 
MALU 

Læringsmål: find information in a text 

Lekse til onsdag: read Curious Incident of the 
Dog in the Night-time p. 72-75. Find five key 
words. 

Lekse til onsdag: read Curious 
Incident of the Dog in the Night-time 
p. 72-75. Find seven key words. 

Lekse til onsdag: read Curious 
Incident of the Dog in the Night-time 
p. 72-75. Find ten key words. 

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: 

   

Samfunnsfag, til fredag 
MALU

 

Læringsmål: Fortelle om hva, når og hvorfor; Den franske revolusjon. 

Les s.82 83. Noter forklaringene på ordene eneveldig, adel og geistlig (står i margen i boka). 

KRLE, til onsdag MALU

 

Læringsmål: Kunne fortelle hvorfor man feirer pesach, og hvorfor pesach-måltidet er som det er. 

Kunne fortelle hvorfor man feirer pesach, og hvorfor pesach-måltidet er som det er. 

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: 

   

Spansk, til fredag Læringsmål:  Du er godt forberedt til prøven  

Kapittelprøve på fredag:  Begynn å lese/øve til prøven med en gang du får læringsplanen.  Det er mye som må huskes og 
trenes på!  Øv litt hver dag!  På onsdag øver vi til prøven – på skolen.  Det er lurt å lese alle tekstene i kapittel 1 hjemme – 
oversett tekstene også.   

Tysk 
Ingrid 

Læringsmål: forstå det du har skrevet i regelboka di 

Lekse til fredag: lese /oversette/gloser s. 22 

 



Gjøre ferdig arket med øvinger 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/   
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