
Blomdalen skole 
Kallhammervein 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 SIHE 

 

LÆRINGSPLAN 9D UKE 46 

2022/2023 

Informasjon: 

     Mitt mobilnummer: 953 66 345  

      Husk at du skal lese 15 min i selvvalgt bok hver dag             

- Datoer fagdager: Engelsk 22.11, norsk 09.12, matte 15.12 
- Valgfag UPT: husk forkle og ev hårstrikk! 

 

Timeplan for klasse 9D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 KRLE  Språk K&H Språk Musikk 

2 Matte Gym Naturfag Språk Naturfag 

3 Gym Gym Mat&helse Engelsk  Naturfag 

4 Engelsk  Engelsk Mat&helse Matte  Samfunn 

5 Samfunn Norsk Mat&helse Norsk Samfunn 

6 Norsk  Matte Valgfag Norsk  Utv.  

7   Valgfag   

 

Fag A B C 

Norsk 
SIHE 

Læringsmål: Jeg vet hvordan man bruker personlig pronomen og eiendomsord på nynorsk. 

Repeter pronomen og jobb med oppgaven «Pronomen» som jeg har delt med dere på Skolen min.  

Matte 
BJHO 

Læringsmål: Kunne formler for areal og omkrets av figurer. Kunne pytagoras setning og bruke den til å regne ut 

hypotenus i rettvinklede trekanter. 

Til torsdag: Oppgavebok: 
Velg prikk selv 
2.154 s. 66 
2.158* 
2.162 
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Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Fremføre presentasjonen vi har jobbet med og forberede seg til fagdag 

Denne uken jobber vi med to ting: 1) Å fremføre presentasjonen vi har jobbet med de siste ukene 2) Å forberede oss til 
fagdag i engelsk (22. nov) 
LEKSE: Lese tekstene i heftet og ta notater/lage tanke kart om tema og hva tekstene handler om – vi jobber også med 
dette i timene.  

Naturfag 
STSE1 

Læringsmål: Lære om hva hormonene påvirker i kroppen vår 

Les side 80-84 
Oppgaver 3.47 og 3.48 

Les side 80-84 
Oppgaver 3.47-3.49 

Les side 80-84 
Oppgaver 3.47-3.50 

Samfunnsfag 
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan fordype meg i et tema som handler om andre verdenskrig.  

Jobb videre med fordypningsoppgaven som vi begynte å jobbe med på skolen.  

KRLE 
SIHE 

Læringsmål: reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og andre religioner og livssyn. 

Les artikkelen «Synet på homofili» som jeg 
har delt med dere på Skolen min og skriv 3 
faktasetninger om det du har lest.  

Les artikkelen «Synet på homofili» 
som jeg har delt med dere på 
Skolen min og skriv 5 
faktasetninger om det du har lest. 

Les artikkelen «Synet på homofili» 
som jeg har delt med dere på 
Skolen min og skriv 6 
faktasetninger om det du har lest. 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne komme med innspill som bidrar til dynamikk i dans/spill i grupper 

Lekse til fredag: finn ut hva sangen gruppa har fått utdelt handler om 

Kroppsøving 
ERHO 

Læringsmål: Turn, sette sammen momenter på matte. 

Vi øver på overslag bukk, ringer og matteturn.   

Engelsk fordypning 
MALU 

Læringsmål: Help each other to feel comfortable about speaking English in class. 

You will find all tasks and homework in It’s Learning. 

Tysk 
INSC 

Læringsmål: muntlig presentasjon 

Dere skal jobbe i grupper – velge et Bundesland in Deutschland – presentere/tekst + bilde PP  (presentere torsdag  i uke 
47) 

Spansk 
CEMO 

Læringsmål: lære å uttrykke deg om fremtiden. 

Til torsdag: les tekst s.36. Begynn på oppgave 6.s 37. Skriv minst 10 setninger. 

 


