
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  10 E UKE 46 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 Uke 47 – fagdag engelsk tirsdag 
                  VGO- dag torsdag 
Valgfag UPT: husk forkle og ev hårstrikk! 
Fys.akt: Siste uke med egentrening. Skjema ligger hos Oddbjørg.  
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 

Timeplan for klasse  10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
 

Nat.fag Språk RLE Matte 

2 Språk 
 

Kr.Ø 
 

Matte Engelsk 

3 Utd.v RLE 

4 Engelsk Norsk Samfunn Nat.fag Samfunn 

5 Samfunn K&H 
 

Matte Norsk 

6 Matte Valgfag Engelsk 

7     

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: 

Du vil få en  eksempeloppgave i bokmål. Denne inneholder tekster og oppgaver. Du skal svare på oppgave 1. Denne leverer 
du  på it’s innen fredag kl. 1400. Oppgave 2 og 3 jobber du med i timene – øve på å tolke og forstå tekster, skriv det antall 
ord jeg har skrevet på oppgavene – kan gjerne samarbeide. 
Oppgavene ligger på it’s – i tillegg får du papirutgaver 

Matte Læringsmål: 

   

Engelsk Læringsmål: Vi forbereder oss til fagdagen. 
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JGAB Arbeid med forberedelsesdelen til fagdagen. Den er delt med dere på skolenmin. Husk at alle notater fra forberedelsestiden 

du har kan tas med på selve fagdagen. 

Naturfag Læringsmål: Miljø - mennesket og naturen  

Tirsdag. Oppgave “kamp for miljøet” - leveres på it`s  
Torsdag. Forberedelse til prøve  

Samfunnsfag Læringsmål:  delta i en politisk debatt 

Denne uka jobber dere i timene med å planlegge en politisk debatt. Dere har valgt hvert deres politiske parti, leder er 
utpekt – dere skak gjøre dere kjent med partiprogram, både eget og «de andres» – presentere, kunne debattere 
Debatt – fredag uke 47 

KRLE 
JGAB 

Læringsmål: Vi sammenligner religioner i en podcast. 

Gjør ferdig podcasten. Den skal leveres innen fredag 18.11. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: Dans og turn  

   

Engelsk fordypning Læringsmål: Spille inn PodCasten! 

På tirsdag skal alle ha spilt inn og levert PodCast oppgaven deres på its. Husk Ironi, humor og sarkasme! 

Spansk Læringsmål: 

   

Tysk Ingrid Læringsmål:   

Dere skal presentere de setningene dere har skrevet om Brandenburger Tor – også jobbe med oppgaver/sterke-svake verb i 
presens perf + modale hjelpeverb 

Tysk  
SIHE 

Læringsmål: Jeg kan holde en presentasjon på tysk om en severdighet i Berlin 

Bruk arket du har fått utdelt og jobb videre med presentasjonen om en severdighet i Berlin. Denne skal fremføres tirsdag i uke 
46. 

 

 


