
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 49 

2022/2023 

Informasjon: 

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

 

Vaksine tirsdag etter lunsj – helsesøster gir beskjed 
 
Kontaktlærer mail: ingrid.schaathun@lindesnes.kommune.no, 
 tlf 97539853 
Melde fravær>. +47 59447245, start SMS med INSC 
Friluftsliv: Det blir en økt med kart/kompass. Ta med kompass om du har☺ 

Timeplan for klasse  10E 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 Norsk 
 

Nat.fag  
Fagdag 
nynorsk 

RLE  
Fagdag 
bokmål 

2 Språk 
 

Matte 

3 Utd.v 

4 Engelsk Norsk Nat.fag 

5 Samfunn K&H 
 6 Matte Engelsk 

7     

 

 

Fag A B C 

Norsk Læringsmål:  fagdager i nynorsk og bokmål 

Repetere tekstene/lese  fra forberedelses heftet som er delt med deg på skolen min. 
Du får et nynorsk hjelpehefte av meg mandag .  Husk regelbok i nynorsk hvis du har spart på den 

Matte Læringsmål: Vi repeterer til terminprøven 

Leksa blir å jobbe med øvingsarket til prøven. 

Engelsk 
JGAB 

Læringsmål: I can write a six word story and present it 

Read p. 84-85. On p. 86-87, do task 27a and 28abc. Finish your six word story (task 32). You will read it aloud for the class on 
Thursday. 
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Naturfag Læringsmål: 

   

Samfunnsfag Læringsmål: 

   

KRLE 
JGAB 

Læringsmål: Liv og død 

Gjør ferdig læringsstien del på skolenmin innen torsdag. 

Kunst og Håndverk 
 

Læringsmål: 

   

Kroppsøving Læringsmål: 

   

Engelsk fordypning Læringsmål: øve på skuespill! 

De som ikke har levert PodCast oppgaven må 
gjøre det på tirsdag! 

  

Spansk Læringsmål: lese en spansk tekst med riktig uttale, og oversettelse. 

Du leser inn teksten s. 36 med god uttale, innlevelse og oversettelse. Se oppgaven på its. Lær glosene på samme side. 
 

 

Tysk Ingrid Læringsmål: vekselpreposisjoner 

Tirsdag ny grammatikk: vekselpreposisjoner 

Tysk  
SIHE 

Læringsmål: Kunne bruke vekselspreposisjoner på tysk. 

Denne uken gjør vi oss ferdige med presentasjoner og egenvurdering og begynner å lære om vekselspreposisjoner. 

 

 


