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LÆRINGSPLAN UKE 47 

2022/2023 

Informasjon: 

📞 Mitt mobilnummer: 47248678  

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

 Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Forskjellige hallaktiviteter. Mål: Være 
positiv, vise god innsats, hjelpe andre og god fair play. 

 Innsats for andre: sjekk It’s Learning denne uka! 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Engelsk Fagdag 
engelsk  

Norsk Språk Norsk 

2 UTV Samfunn Språk Norsk 

3 Matte Naturfag KRLE Musikk 

4 Matte Samfunn Naturfag Mat & Helse 

5 Norsk GYM Naturfag Mat & Helse 

6 Engelsk Valgfag Matte Mat & Helse 

7   Valgfag   

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: Kunne skriva nokre setningar på nynorsk om ein nyheitsartikkel du har lese. 

Fredag: Les nyheitsartikkelen eg har delt på Itslearning. Skriv fem setningar på 
nynorsk om kva artikkelen handlar om. 

  

Matte Læringsmål: Kunne finne ukjente sider i rettvinkla trekanter 

Oppgavebok: 2.167 og 2.168, side 74/75 

Engelsk 
JUPØ 

Læringsmål: Gjennomføre fagdagen i engelsk – lytte, lese og produsere tekst 

Forbered deg godt til fagdagen og vær klar til tirsdag   

Naturfag Læringsmål: 
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Samfunnsfag Læringsmål: Jeg kan fordype meg i og reflektere over et tema innenfor andre verdenskrig. 

Jobb videre med fordypningsoppgaven om VK2. Du skal skrive minst et avsnitt i teksten, lage en ny slide til 
PowerPointen eller forberede 3 nye fakta til Podcasten. 

KRLE Læringsmål: Jeg vet hvordan synet på seksualitet har endret seg gjennom tidene og kan reflektere over dette. 

Denne perioden har vi lært om ulike religioners syn på kjønn og seksualitet. Noter ned tre ting du har lært denne 
perioden. Kunne du noe fra før av? Var det noe som overrasket deg? 

Musikk 
RUHE 

Læringsmål: Kunne spille/danse gjennom sangen dere har fått utdelt  

   

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

You will find all tasks and homework on It’s learning 

Tysk Læringsmål: 

Torsdag – framføring oppgave 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/  

  

Spansk 

CEMO 

HAKL 

Læringsmål: vi jobber med framtidsform 

Les s 38 og 39 lær deg glosene bak den gule streken. 

Gjør oppgave 3 s.39. 
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