
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 UKE 47 

2022/2023 

Informasjon: 

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

marit.lunde@lindesnes.kommune.no 92 82 52 03 

Melde fravær: +47 59 44 72 45, start SMS med MALU (ev initialer til 

faglærer; de finner du under hvert fag på læringsplanen). 

Timeplan for klasse 8D 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 311 
lese 
 

 
 
 
 
 
 
Norsk 311 
FAGDAG 
NORSK 
 

Samfunnsfag 
311 
 

Norsk 311 
lese 

tilvalgsfag 

KRLE 311  
lese 2 Naturfag, 

nat.2 
Kunst & 
håndverk 

Naturfag 311 
 
lese 

3 KRLE 311 tilvalgsfag 

4 Engelsk 311 Musikk  kroppsøving Samfunnsfag  
311, PRØVE 

5 Matematikk 
311 

Engelsk 311 Matematikk 
311 

6 Samfunnsfag 
311 

valgfag Norsk 311 Svømming 

7     
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Sosialt mål: Ha det ryddigste klasserommet i etasjen 😊 

 

Fag A B C 

Norsk, til torsdag 
MORKL 

Læringsmål: være godt forberedt til fagdag på tirsdag 

Bruk tekstene og forberedelsesark som ligger i norskfaget på Itslearning til å forberede deg til fagdagen. 

Matte, til fredag 
JARO 

Læringsmål: Kunne faktorisere /primtallsfaktorisere og bruke det til å forkorte brøker. 

Til fredag: Oppgaveboka velg en prikk 
1.171 s 37 
1.172 
1.173 
1.185 
1.187 

Til fredag: Oppgaveboka velg 
prikker 
1.171 s 37 
1.172 
1.173 
1.185 
1.187 

Til fredag: Oppgaveboka velg 
prikker 
1.171 s 37 
1.172 
1.173 
1.185 
1.187 

Engelsk, til tirsdag  
 
 
MALU 

Læringsmål: forberedelse til fagdagen 7/11 

Studer nøye «Teksttyper og formålet med skriving» s.263 + «Structure your article» s.71. 

Naturfag, til fredag  
JARO 

Læringsmål: Kunne forklare hvordan mikroplast havner i havet 

Leksa ligger på skolen min.   

Samfunnsfag, til fredag 
MALU

 

Læringsmål: prøve på fredag (lagt inn 9/11) 

På fredag blir det prøve. Målark ligger på It’s learning, og blir delt ut på papir på mandag. 

KRLE, til onsdag MALU

 

Læringsmål: kunne beskrive to kristne høytider; hvordan de feires og hvorfor de feires 

Vi gjør ferdig plakatene på skolen 

Kunst og Håndverk, til 
torsdag 
 

Læringsmål: 

   

Musikk, til onsdag Læringsmål: 

 



   

Kroppsøving/ 
svømming, JARO 

Læringsmål: 

   

Arbeidslivsfag, til 
fredag 

Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning, til 
fredag 

Læringsmål: 

   

Spansk, til fredag Læringsmål:  Vi gjennomgår substantiv og artikler – og du lærer å si når du har bursdag 

Les s 36-39 (repeterer det vi har gjennomgått om substantiv og artikler) + leser en tekst som du også oversetter - måltest 

Tysk 
Ingrid 

Læringsmål: kunne bøye zu haben  = å ha 

Lekse til fredag: lese/oversette/gloser s. 26 – kunne  bøye zu haben i alle personer, entall og flertall 
 
https://losgehts.fagbokforlaget.no/  
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