
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 46 

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.  

Valgfag UPT: husk forkle og ev hårstrikk! 

 

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: Ha det ryddigste klasserommet på 8.trinn.  

Du skal gå sammen med noen i klassen som du ikke gikk på barneskolen med i 1.friminutt mandag og siste friminutt tirsdag. 

Fag A B C 

Norsk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne sette seg inn i et forberedelsesmateriell til fagdag 

Vi jobber med forberedelsesmateriell til fagdag i norsk neste uke. Det er lurt å se på dette hjemme også. Du finner 
forberedelsesmateriellet på itslearning.  

Matte (BJHO) 

 

Læringsmål:  Kunne regne med overslag. Kunne avrunde desimaltall 

Vi er i ferd med å avslutte kap 1 om tall og tallforståelse. Fredag i denne uken skal dere ha en liten test fra kap 1. Dere får en time 
på torsdag til å trene til dette, og leksa denne uka blir å jobbe med oppgaver fra underveisvurdering 1 side 93-95. Du rekker ikke 
alle oppgavene, men du bør jobbe minimum 30 minutter. Disse oppgavene ganske lik de du får på testen. I tillegg bør du øve på 
matematiske ord om de 4 regneartene, potenser og kvadratrot. Regnerekkefølge er også sentralt. 
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Engelsk, MALU 

 

Læringsmål: vi forbereder oss til fagdagen, som er 7/12 

Lekse til onsdag: Read the text: Mary Shelley and Frankenstein’s monster. What scares you? Be prepared to tell somebody. 

Naturfag 

 

Læringsmål: Kunne forklare hovedgrunner til at artsmangfoldet minker 

Leksa finner dere på skolen min   

Samfunnsfag (MORKL) 

 

Læringsmål: kunne fortelle om tre viktige hendelser under den franske revolusjon 

Skriv én til to setninger om tre viktige hendelser fra den franske revolusjonen i skriveboka di. Det blir prøve fredag i uke 47. 

KRLE (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne ha en fagsamtale om overgangsritualer i de ulike religionene og livssynene vi har jobbet med 

Lekse til torsdag: Forbered deg godt på spørsmålene vi har jobbet med i timen (Er det noe spesielt med overgangsritualene i din 
religion/ditt livssyn? Har din religion/ditt livssyn noen overgangsritualer knyttet til: fødsel, barn til voksen, ekteskap og død?) 

Musikk (RUHE) 

 

Læringsmål: Kunne spille «I want it that way» på bass eller piano. 

 

Kroppsøving (BJHO) 

 

Læringsmål: Kunne skape en enkel dans. Vise godt samarbeid, inkludere og gjøre andre gode, øve uten å gi opp. 
Svømming. Kunne flyte på mage og rygg. Kunne hente en gjenstand på ca 1,5m. 

Vi møtes i Mandalshallen. Husk dusjetøy.   

Engelsk fordypning 

 

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

Være klar til fremføring på fredag! Pass på at du har øvd på det du skal si ☺  

Spansk (CEMO) 

 

Læringsmål: Du lærer å presentere familien din  

Les s 34 og 35, lær de nye ordene, gjør oppg 2 s 35. Hvis ikke du deltok på prøven sist fredag, får du den onsdag  

Tysk (BELE) 

 

Læringsmål: snakke tysk med en medelev, kunne bruke ordbok til å finne kjønn på substantiv, kunne bruke bestemt og 
ubestemt artikkel. 

Lekse til fredag: se skolenmin.cdu.no 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/ 
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