
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 45 

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.  

 

• Husk svømmetøy, innegymtøy og dusjetøy til svømming og 
kroppsøving! 

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

Fag A B C 

Norsk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne forstå formålet med en tekst, og kunne skrive argumenter eller påstander som «firepunktsvar» 

Lekse til torsdag: Vi har lest en tekst av Linn Skåber på skolen. Hva mener du er formålet med teksten? Oppgaven ligger på 
itslearning. Notér svaret i kladdeboka. Teksten ligger også ute på its med opplesingsmulighet.  

Matte (BJHO) 

 

Læringsmål:  Kjenne til og kunne regne med ulike måleenheter for lengde, areal, volum og tid.  

Oppgaveboka side 35 
Velg vanskegrad en prikk på oppgave 1.165 en prikk 
på  oppgave 1.166 

Oppgaveboka side 35 
Velg vanskegrad to prikker eller tre prikker på oppgave 1.165 og oppgave 
1.166 
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Engelsk, 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 

 

Læringsmål: Kunne vite hva en rødliste for utrydningstruet arter er. 

Leksa er delt på skolen min.   

Samfunnsfag (MORKL) 

 

Læringsmål: Å kunne forklare hva den franske revolusjonen var, og hvorfor det skjedde. 

Øv på å forklare begrepene som står i margene på s. 
82 og 83 i læreboka (eneveldig, adel, geistlighet) 

Repeter s. 82 – 83 i læreboka. Du skal kunne forklare begrepene 
eneveldig, adel og geistlighet (se margtekst).  

KRLE (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne snakke om overgangsritualer i religionen/livssynet du fikk utdelt i en gruppe 

Lekse: Du skal jobbe med å forberede deg til fagsamtale på fredag ved hjelp av spørsmålene vi har laget i timen og arket du har 
fått utdelt.  

Musikk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne finne frem til grep på piano eller bass 

 

Kroppsøving (BJHO) 

 

Læringsmål: Utfordre seg selv og øve og øve på danse- og turnrelaterte bevegelser. 
Svømming: Utfordre seg på et dykk på grunna og kunne flyte på mage og rygg. 

Vi er inne i MH. Husk dusjetøy. 

Spansk (CEMO) 

 

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.   

 

 


