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LÆRINGSPLAN UKE 47 

2022/2023 

Informasjon: 
• Husk at du skal lese ca 15 minutter hjemme i selvvalgt litteratur hver 

dag.📚 
• Prøve samfunnsfag torsdag 2.time. 
• Fysisk aktivitet (Bjørn Arild). Forskjellige hallaktiviteter. Mål: Være 

positiv, vise god innsats, hjelpe andre og god fair play. 
 
 

 

Timeplan for klasse  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk Fagdag 4 
første 
timer.  
 
Film+kos 2 
siste. BAH 
har ansvar 

Musikk Naturfag  Språk  

2 Norsk  Musikk  Samfunn  Naturfag  

3 Engelsk  Språk  Matte  Naturfag  

4 Gym  Svømming  Engelsk  Norsk  

5 Gym  Samfunn  Engelsk  Kunst/Hånd 

6 Matte  Valgfag  RLE Kunst/Hånd 

7   Valgfag   

 

Sosialt mål: • Vi skal ha det ryddigste klasserommet på trinnet, alle hjelper. 
• Vi skal snakke hyggelig til hverandre og tørre å si fra hvis noen ikke gjør det. 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål: gjennomføre fagdag i norsk 

Repetisjon av tekster og det vi har 
gjennomgått. Se forberedelsesmateriell 
som ligger på It’s.  
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Matte BJHO Læringsmål: Kunne faktorisere /primtallsfaktorisere og bruke det til å forkorte brøker. 

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

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

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

Engelsk Læringsmål: 

   

Naturfag Læringsmål: Vi holder oss fortsatt til samme mål: å kunne forklare hovedgrunner til at artsmangfoldet minker 

Leksa ligger på skolen min.   

Samfunnsfag Læringsmål: Kunne sentrale ord, hendelser og årsaker til den franske revolusjon 

Vi kjører en its learning prøve på fredag. Bruk målark og les i boka s 66-89. 
Målark og PP ligger på its-learning, samfunn 8c. 

KRLE Læringsmål: kunne fortelle om samisk religion 

Følg læringssti på skolenmin om samisk 
religion.  

  

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Musikk 
RUHE 

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

   

Kroppsøving 
BJHO 

Læringsmål: Bidra til å få danse og turnrelaterte bevegelser til å fungere. Være positiv og øve uten å gi opp. 

Vi tar en runde til med dans og turn. 
Svømmingen øver vi på crawl (pusteteknikk) og dykking. 

Engelsk fordypning Læringsmål: 

   

Spansk 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 Læringsmål:  kunne bøye zu haben  = å ha 



INSC 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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