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INNHOLD 
 
 

Informasjon       side 3 

 

Norsk        side 4 

Engelsk       side 6 

Matematikk       side 8 

 

Kristendom, religion, livssyn og etikk    side 10 

Samfunnsfag       side 12 

Naturfag       side 14 

 

Tysk        side 16 

Fransk        side 18 

Spansk        side 20 

Fordypning i engelsk      side 22 

 

Musikk        side 24 

Kroppsøving       side 26 

Kunst og håndverk      side 28 

 

Teknologi i praksis      side 29 

Fysisk aktivitet og helse     side 30  

Design og redesign      egen plan 

Innsats for andre      egen plan  

Sal og scene       egen plan  

          

Kalender       side 32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om forsidebildet: 

Anne Gamman: ved siden av sin jobb på Gosen skole jobber Anne som kunstner. Hun benytter for det meste 

akrylmaling i bildene sine og jobber både i små og store formater. Inspirasjonskilden finner hun for det meste i 

naturen. 

Hun har blant annet hatt utstillinger på Frida Hansens hus, Sandnes brygge, Tante Emmas hus og Ipark. 
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INFORMASJON 

Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedmoment og emner, mål, kilder, 

grunnleggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Se også www.udir.no  

 

Hjem-skole samarbeid 
Utviklingssamtaler gjennomføres i løpet av november/desember.  

 

Foreldremøte med tema «Nettvett og nettmobbing» mandag 20.nov kl.18.30 

 

Julemarked - Velkommen til julemarked torsdag den 7. desember klokken 1800-1930. 

 

Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside. www.gosenskole.no 

Sunn livsstil 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. De kan de forsyne seg med økologiske varer som 

knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 

Lunsjmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat, frukt og 

meieriprodukter. 

Vi selger varene for en kostpris, og håper maten fører til fornøyde og lærevillige elever! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering – det tas forbehold om endringer 
Uke 47  KRLE - prøve 

Uke 49 /50 NOR – muntlig presentasjon 

Uke 49  Tysk – muntlig presentasjon 

  Terminprøve i matematikk 

Uke 50  Spansk – muntlig presentasjon 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 49  Julemarked for elever, familie, venner og kjente 7.des. kl. 18.00-19.30 

Uke 50  Lucia-besøk fra Gosen barnehage onsdag 13.des. 

Uke 51  Juleball onsdag 20.des. 

  Julekonsert i Madlamark kirke 21.des. 

  

    

 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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NORSK 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur. 

 

. 

Delta i diskusjoner med 

begrunnede meninger og 

saklig argumentasjon 

 

 

 

 

 

 

Bearbeide egne tekster 

manuelt og digitalt 

 

Kontekst  

 

Div. 

ungdoms- 

romaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker og ideer 

 

Skriftlig 

Uttrykker, bearbeider og 

kommuniserer tanker og meninger 

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og få innsikt 

i andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon i 

tekster  

 

Digital  

Bruke digitale medier og verktøy 

til å innhente informasjon og 

redigere tekster 

 

Analyserer og reflekterer 

• Samtale om form, innhold og formål 

i litteratur.  

• Deltar i litteratursamtalen ved å 

bidra med innspill, lytte oppmerksomt 

og invitere andre inn i diskusjonen 

 

 

 

Forstår og tolker 

• Leser romanen i leseprosjektet 

• Deltar i litteratursamtalen og 

kommer med noen innspill 

• Presenterer romanen og viser noen 

tolkninger av teksten 

 

 Finner og henter ut informasjon 

• Deltar i leseprosjektet og 

litteratursamtalene 

• Presenterer noe av innholdet i 

romanen fra leseprosjektet 
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Arbeidsplan i norsk  

 

Uke  Basis Finner og henter 

ut informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

47 Leseprosjekt • Lese 
• Skrive logg 
• Gjennomføre litteratursamtaler 
• Arbeide med oppdragskort 

48 Leseprosjekt  • Lese 
• Skrive logg 
• Gjennomføre litteratursamtaler 
• Arbeide med oppdragskort 

49 Leseprosjekt  • Lese 
• Skrive logg 
• Gjennomføre litteratursamtaler 
• Arbeide med oppdragskort 

 

• Vi starter med fremføringer denne uken! 

50 Leseprosjekt 

 

Presenter romanen 

for klassen: 

Hva handler boka 

om? 

Presenter romanen for klassen:  

Hva handler boka om? 

Presenter en av karakterene i 

boka. Få med både indre og ytre 

egenskaper.  

Presenter romanen for klassen:  

Hva handler boka om? 

Presenter en av karakterene i boka. Få med både indre og ytre 

egenskaper. Finn eksempler på noen virkemidler som er brukt i 

romanen. Hva tror du kan være tema? Begrunn.  

51 Bokomtale  Skriv bokomtale på 

skolen 

Skriv bokomtale på skolen. Skriv bokomtale på skolen. 
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ENGLISH 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 
Language- 
learning 
 

 

 

 

 

Communication 

  

  

  

  

  

 

  

  

Culture, society  
and literature 

•   

Use different situations, 

working methods and learning 

strategies to develop one’s 

English language skills 

  

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 

Express and justify own 

opinions about different topics 

Read, understand and evaluate 

different types of texts of 

varying length about different 

topics 

Explain features of history and 

geography in Great Britain and 

the USA 
•   

 
Key English  
Unit - 5 
 
The 

industrial 

revolution 
 

Oliver Twist - 

excerpt and 

film 
 

 

 

Writing 
Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to context. 

Using written English for language 

learning. 
 

Oral 
Using and adapting one’s oral English for 

interaction and communication with 

others. 
 

Reading 
Reading English language texts to 

understand, reflect upon, and acquire 

insight and knowledge across cultural 

borders and within specific fields of 

study. 
 

Numeracy 
Understanding and using units of 

measurement, graphic representations, 

tables and statistics in English. 
 

Digital tools 
Use sources independently, intentionally, 

and critically. 

 
Analysis and reflection 
• Explains aspects of the Industrial 

Revolution, and can give examples of 

its effects. 

• Writes coherently, using clear 

language and structure. 

• Communicates clearly, with a high 

degree of fluency and accuracy. 

Comprehension and usage 
• Shows an understanding of the 

Industrial revolution, and can point to 

changes that were brought about 

during its peak. 

• Uses basic structure, and writes 

texts that communicate clearly. 

• Communicates clearly, with a 

certain degree of accurate language 

Reproduction of facts 
• Is able to point to relevant 

elements of the Industrial revolution. 

• Structures simple texts. 

• Communicates simple content in 

English 
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Work plan in English 

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

47 The Victorian era 

Unit 5 introduction 

Text 5A - Vile 

Victorians 

Task 1,3, 7 on page 100-101. 

For task 7, you may need to look at 

Pronouns on page 198 

Task 7 and 9 on page 101. 

For task 7, you may need to look at 

Pronouns on page 198 

Task 7 and 9 on page 101. 

For task 7, you may need to look at 

Pronouns on page 198 

48 The industrial 

revolution 

Text 5C 

Verbs p. 190 

Task 24 (the first task) and 25a on page 

115 
Task 24 (the second task) and 25b on page 

115 
Task 24 page 115 

Task 25c or 25d on page 115 

49-50 Oliver Twist 

Worksheet 

Fill in your worksheet on Oliver Twist.  

You are going to complete this document over the course of watching the film. 

51 Topic - Christmas Holidays  
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MATEMATIKK 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre beregninger om forbruk, bruk av 

kredittkort, inntekt, lån og sparing, sette opp 

budsjett og regnskap ved å bruke regneark 

og gjøre greie for beregninger og presentere 

resultatene.  

  

Analysere sammensatte problemstillinger, 

identifisere faste og variable størrelser, 

koble sammensatte problemstillinger til 

kjente løsningsmetoder, gjennomføre 

beregninger og presentere resultatene på en 

hensiktsmessig måte.  

  

Utføre, beskrive og grunngje geometriske 

konstruksjonar med passar og linjal og 

dynamisk geometriprogram 

 

 

Grunntall 

8  

Kapittel 

4, 5 og 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, 

bruke presis fagterminologi 

og begrep. 

 

Skriving  

Bruke matematiske symbol 

til å løse problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å 

skape mening i 

matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, 

gjøre overslag og vurdere 

hvor rimelige svarene er.  

Analyserer og reflekterer 
• Utfører, beskrive og grunngje geometriske 

konstruksjonar med passar og linjal. 

• Gjøre beregninger om forbruk og bruk av 

penger, sette opp budsjett og regnskap ved å 

bruke regneark og gjøre greie for 

beregninger og resultat. 

• Analysere og koble sammensatte 

problemstillinger til kjente løsningsmetoder 

Forstår og tolker 
• Utfører og beskrive geometriske 

konstruksjonar med passar og linjal. 

• Gjøre beregninger om forbruk og bruk av 

penger og sette og budsjett og regnskap ved 

å bruke regneark. 

• Analysere og koble problemstillinger til 

kjente løsningsmetoder 

Finner og henter ut informasjon 
• Utfører noen geometriske konstruksjonar 

med passar og linjal. 

• Gjøre enkle beregninger om bruk av penger 

og sette opp enkelt budsjett/regnskap ved 

bruk av regneark. 

• Koble noen problemstillinger til kjente 

løsningsmetoder 
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Arbeidsplan i matematikk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

47 Trekanter 

Vinkelsummen i en 

trekant 

Firkanter 

s.121 - 133 

 

Kopieringsoriginal s.109 og 110 

Oppgave 4.1, 4.4, 4.6 - 4.12 

 

Kopieringsoriginal s. 145 

 

48 

 

Firkanter 

s.121 - 133 

 

Vi gjør oss ferdig med Geometri-kapitlet og starter med repetisjon til heldagsprøven i uke 49. 

Vi jobber med utvalgte tema gitt av lærer. 

 

 

49 

 

Repetisjon til 

heldagsprøven 

Jobb med repetisjon fram mot heldagsprøven på onsdag. 

50 Budsjett/regnskap 

Vi handler 

Hva er mest økonomisk 

s.140 - 150 

 

Gjør disse oppgavene ved bruk av regneark og lever i Classroom: 

5.2, 5.5, 5.7, 5.13, 5.14 og 5.17 

 

Gjør disse oppgavene ved bruk av regneark 

og lever i Classroom: 

5.14, 5.17, 5.27, 5.29 og 5.30 

 

 

51 

Hvor lønner det seg å 

handle? 

Utenlandske penger 

Lønn og skatt 

s.150 - 158 

 

5.32, 5.33, 5.40, 5.42, 5.43, 5.48, 

5.49, 5.54, 5.55 

5.34, 5.35, 5.40, 5.44, 5.45, 

5.51, 5.53, 5.57, 5.58 

5.35, 5.45, 5.46, 5.53, 5.57, 5.58, 5.59, 5.76, 

5.77 
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KRLE 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Jødedommen 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved jødedom og 

jødisk tro som livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner: likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

 

Gi en oversikt over mangfoldet i 

jødedommen, viktige historiske 

hendelser og jødedommens stilling 

i Norge og verden i dag 

 

Beskrive og reflektere over 

særtrekk ved kunst, arkitektur og 

musikk knyttet til jødedommen     

 

 

Horisonter 

8 

Kap. 2 og 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi andre 

respons. Ha forståelse for ulike 

syn og respektere andres 

oppfatninger. 

Skriftlig 

Drøfte og sammenligne med 

andre religioner 

Lesing 

Tolke og reflektere  

over faglige tekster 

Regning 

Bruke, tolke og forstå grafiske 

framstillinger. 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Forklarer særpreget ved jødedom og 
sammenligner med andre religioner 

• Gir en oversikt over mangfoldet i 

jødedommen, viktige historiske 

hendelser og jødedommens stilling i 

Norge og verden i dag. 
• Beskriver særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk knyttet til 

jødedommen 
Forstår og tolker 

• Forstår særpreget ved jødedom. 
• Presenterer mangfoldet i jødedommen, 

viktige historiske hendelser og 

religionens stilling i Norge og verden i 

dag. 
• Forteller om særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk knyttet til 

jødedommen 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til særpreget ved jødedom. 
• Gjengir i korte trekk mangfoldet i 

jødedommen, viktige historiske 

hendelser og religionens stilling i 

Norge og verden i dag. 
• Finner eksempler på kunst, arkitektur 

og    musikk knyttet til jødedommen. 
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Arbeidsplan i krle 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

 

 

Prøve 

Les s 26-39 

 

48 

 

 

Jødedommen 

Les s 47 -50 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s 53  

 

Gjør oppgave 2 og 3 s 53 

 

Gjør oppgave 2 og 3 s 53 

 

49 

 

 

Les s 51 - 57 

 

Gjør oppgave 1 s 58 

 

Gjør oppgave 4 s 53 og 2 s 58 

 

Gjør oppgave 4, 8 og 9 s 53 

 

50/ 

51 

 

 

Les s 59 - 62 

 

Gjør oppgave 2 s 62 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s 62 

 

Gjør oppgave 1 og 5 s 62 
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Samfunnsfag 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på 

måloppnåelse 

 

Geografi 

 

 

 

 

 

Kunne gjøre greie for indre og ytre 

krefter på jorda, bevegelser i 

luftmassene, vannets kretsløp vær, 

klima og vegetasjon. Drøfte 

sammenhenger mellom natur og 

samfunn 

 

 

 

Geografi 8 

 

Kap 2 og 3 

 

Muntlig 

Sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger  ved å bruke fakta, 

teorier, definisjoner og fagbegrep i innlegg 

og presentasjoner 

 

Skriving: 

Sammenligne og drøfte årsaker, virkninger 

og sammenhenger. 

 

Lesing: 

Utforske, tolke og reflektere over faglige 

tekster. 

 

Digitale verktøy: 

søke etter informasjon og utforske 

nettsteder. 

 

 

Analyse og vurderinger 

• Gjør rede for jordas indre 

og ytre krefter 

• Gjør rede for hvordan 

jordas krefter har 

innvirkning på oss i dag. 

 

Forståelse og anvendelse 

• Har kunnskap om jordas 

indre og ytre krefter. 

• Presenterer hvordan 

jordas krefter har 

innvirkning på oss i dag. 

 

Reproduksjon og 

faktakunnskap 

• Kjenner til noen av 

jordas ytre krefter 

• Presenterer enkle fakta 

om jordas krefter 
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Arbeidsplan i geografi: 
 

Uke Basis Finner og henter ut 
informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

47 Les s. 25-28 i 
Geografi 8 

Skriv 5 fakta setninger fra sidene. 
Gjør “Husker du?” nr. 1 s.32 

Skriv et kort sammendrag fra sidene. Gjør 
“husker du?” nr. 1 s.32 

Finn ut mer om Vatnajökull og Grimsvatn. Skriv 
maks en halv side med fakta som ikke står i 
“Geografi 8”. 

 

48 Les s. 30-34 i 
Geografi 8 

Gjør “Husker du?” nr. 3 og 4 s.32  
Tegn av de to vulkansnittene på 
s.34 

Gjør “Husker du?” nr. 3, 4 og 5 s.32 
Tegn av de to vulkansnittene på s.34. 
Finn mer informasjon om skjoldvulkaner og 
kjeglevulkaner. Lag tankekart. 

 

Tegn av de to vulkansnittene på s.34. Finn mer 
informasjon om varme flekker, skjoldvulkaner 
og kjeglevulkaner 

49 Les s. 35 - 39 
i Geografi 8 

Gjør “Husker du?” nr. 7 og 9 s.39 
Finn fakta om Pompeii. Lag et 
tankekart. 

Gjør “Husker du?” nr. 7,9 og 11 s.39. 

Finn fakta om Pompeii. Lag et tankekart. 

Gjør “Husker du?” nr. 7, 9 ,11 og 12 s.39. 

Finn fakta om Pompeii. Lag et tankekart. 

50 Les s. 40 - 46 
i Geografi 8 

Skriv av Richters skala s.41. 
Skriv 5 fakta setninger fra sidene 

Skriv av Richters skala s.41. 
Forklar tsunami og forkastning med egne ord. 

Skriv av Richters skala s.41. 
Forklar tsunami og forkastning med egne ord. 
Gjør Oppgave 10 a og b på s.47 

 

51 Les s. 49 -53 i  
Geografi 8 

Forklar følgende ord/begreper 
med egne ord: Istid, 
klimaforandring, tundra,  
marin grense, erosjon 

Forklar følgende ord/begreper med egne ord: 
Isbre, istid, kvartær, klimaforandring, tundra, 
marin grense, erosjon 

Forklar følgende ord/begreper med egne ord: 
Isbre, istid, den lille istid, kvartær, 
klimaforandring, tundra, nunataker,  
marin grense, erosjon, bretunge 
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Naturfag 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdere egenskapene til 

grunnstoffer og 

forbindelser [...] 

 

Undersøke egenskaper til 

noen stoffer fra 

hverdagen [...] 

 

 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner 

og resultater i en rapport 

 

 

 

 

 

Eureka! 8 

Kap. 6 og 7 

 

Nettressurser: 

 

Interaktivt periodesystem 

 

Bevegelse av partikler i ulike 

faser 

 

http://www.periodicvideos.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer 

 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og hypoteser, 

skrive forklaringer, sammenligne 

og reflektere over naturfaglig 

informasjon 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige tekster 

 

Regning 

Sammenligne, vurdere og 

argumentere for gyldigheten av 

beregninger, resultater og 

framstillinger 

 

Digital 

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

• Formulerer testbare 

hypoteser, planlegger og 

gjennomfører undersøkelser 

av dem og diskuterer 

observasjoner og resultater 

i en rapport 
• Vurdere og undersøke 

egenskapene til 

grunnstoffer og 

forbindelser 
 

Forstår og tolker 

• Planlegger og 

gjennomfører undersøkelser 

og beskriver observasjoner 

og resultater i en rapport 
• Undersøke egenskapene til 

grunnstoffer og 

forbindelser 
 

Finner og henter ut 

informasjon 

• Gjennomfører forsøk 
• Nevner egenskapene til 

noen grunnstoffer og 

forbindelser 
 

 

 

https://ptable.com/
https://www.viten.no/?hvorfor_oker_havnivaet
https://www.viten.no/?hvorfor_oker_havnivaet
http://www.periodicvideos.com/
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Arbeidsplan i naturfag 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

Kapittel 6 - Stoffers 

byggesteiner og modeller 

Les s. 90-95 

• Faseoverganger og 

partikler 

Nevn hvordan vi kan klassifisere 

stoffer, og ta i bruk eksempler. 

 

Forklar begrepene: 

Partikler, kondenserer, 

fordamper. 

Beskriv hovedtrekkene for 

partikkelmodellen. 

 

Forklar begrepene: 

Kondenserer, fordamper, 

sublimerer 

Beskriv partikkelmodellen, og 

forklar ved å ta i bruk flere 

eksempler hvordan modellen kan 

bli brukt. 

 

48 

 

Les s. 96-101 

• Forts. Partikler og 

partikkelmodellen 
 

 

Forklar begrepene: 

Diffusjon, 

halvgjennomtrengelig, osmose, 

tetthet, faseovergang. 

Oppg. 9 og 10, s. 113. 

 

Forklar begrepene: diffusjon og 

osmose 

Oppg. 11 og 13, s 113-114. 

 

Forklar begrepene: diffusjon og 

osmose 

 

49 

 

Les s. 102-105 

• Atomer og 

atommodeller 
 

 

Forklar begrepene: 

Atom, molekyl, 

elementærpartiklene, ion, 

atomnummer og atomsymbol. 

Tegn og forklar karbonets kretsløp. 

 

Forklar begrepet: 

elementærpartiklene 

Beskriv hva som er forskjellen 

mellom et atom og et ion. Ta i bruk 

eksempel og illustrasjon. 

 

50 

 

Les s. 106-111 

• Grunnstoffer og 

kjemiske forbindelser 

Hva er det systematiske navnet 

og hverdagsnavnet for H2O? 

 

Forklar begrepene: 

Grunnstoff, formel, indeks, rent 

stoff, kjemisk forbindelse. 

Velg et av grunnstoffene. Se 

videoen i periodicvideos.com, skriv 

ned fakta om grunnstoffet. 

 

Forklar begrepene: 

Formel, indeks, rent stoff, 

kjemisk forbindelse. 

Velg et av grunnstoffene. Se 

videoen i periodicvideos.com, skriv 

ned fakta om grunnstoffet. 

 

Forklar begrepene: 

Formel, indeks, rent stoff, 

kjemisk forbindelse. 

 

51 

 

Kapittel 7 - Bare luft 

Les s. 120-123 

• Gasser 

Nevn fire viktige gasser, og notèr 

ned fakta for hver av dem. 

Oppg. 8 og 10, s. 124-125 

 

Oppg. 10 gjøres i regneark. 

Oppg. 9 og 10, s 124-125 

 

Oppg. 10 gjøres i regneark. 
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

 

• Undersøke likheter og ulikheter mellom 

morsmålet og det nye språket og utnytte dette 

i egen språklæring 
 

• beskrive og vurdere eget arbeid med å lære 

det nye språket 
 

 

• forstå og bruke tall i praktiske situasjoner 

• bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier 

tilpasset formålet 

 

• sammenligne noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 

 

Auf 

Deutsch 1 

 

Kap. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale   

Skriftlig 

Bruker språket i stadig 

mer krevende 

sammenhenger 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig mer 

utfordrende tekster 

Regning 

Gjør kvantifiseringer i 

hverdagslige 

sammenhenger 

Digital  

Digitale verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Sveits 
• Kan si hvordan været er 
• Kan navn på ukedager, 

måneder, og årstider 
• Kan fortelle om hva en kan 

gjøre i 
• høstferien 
• Behersker tallene 22-100 
 

Forstår og tolker 

• Kan litt om Sveits 
• Kan si hvordan været er 
• Kan navn på ukedager, 

måneder, og årstider 
• Kan fortelle litt om hva en 

kan gjøre i 
• høstferien 
• Behersker tallene 22-100 
 

Finner og henter ut 

informasjon 

• Kan noen av tallene fra 22-

100 
• Kan noen av glosene fra 

kapitlet 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

Kap. 3 Herbst 

Tekst C s 46 

 

Les tekst C 

Lær 5 gloser.  

 

Les og oversett tekst C 

Skriv om teksten slik at den passer på 

deg. 

 

Les og oversett tekst C 

Skriv om teksten slik at den passer på 

deg. 

Strek under verbene. 

 

48 

 

Kap. 3 

Tekst D s 47 

 

Les tekst D 

Skriv ukedagene s 47 og les s 29 

Les og oversett tekst D 

Skriv og lær ukedagene. 

Les s 29. 

Les og oversett tekst D 

Skriv og lær ukedagene. 

Gjør oppg. A9 s 47 

 

49 

 

Kap. 3  

Tekst E –F s 48-49 

 

Les og øv på dialog 1 og 2, s 49 Les og oversett tekst E 

Lær 8 gloser 

 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 

 

50 

 

Kap. 3  

Tekst G –H s 50 -51 

 

Skriv tallene i ruten s 50 Gjør oppgåve A-15 s 51 

 

Gjør oppgåve A-15, s 50 og 

A-17, s 51 

 

 

51 

 

Weihnachten  

Sankt Nikolaus s 204 

208 
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FRANÇAIS semaines 47-51  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget arbeid 

 

Kommunikasjon 

Beskrive rommet 

ditt 

Bruke “il y a” og 

“c’est” 

Litt om adjektiv 

Noen farger 

Noen 

stedspreposisjoner 

Navn på ukedager 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk jul 

Beskrive og vurdere 

eget arb. med å lære 

det nye språket 

 

Presentere ulike 

emner muntlig 

 

 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver 

eller informerer 

  

Forstå og bruke et 

ordforråd som 

dekker dagligdagse 

sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Bruke språklige 

strukturer og former 

for tekstbinding 

 

Samtale kort om 

impresjonismen 

Ouverture 8 

Kap. 5 og 6 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Lenker på Google classroom 

 

Oppgaveark 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte 

og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i 

ulike sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over 

tekster. Skaffer seg 

innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Gjør 

kvantifiseringer og 

målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy for å møte 

autentisk språk 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan beskrive hvilke strategier han/hun bruker 

for å lære, og kan vurdere eget arbeid 

• Skriver utfyllende tekster, og varierer mellom 

forskjellige ord og strukturer vi har lært 

• Gir tydelige muntlige presentasjoner uten særlig 

bruk av manus 

 

Forstår og tolker 

• Bruker forskjellige læringsstrategier 

• Skriver gode tekster, og bruker ord og 

strukturer vi har lært 

• Gir muntlige presentasjoner med noe hjelp av 

manus 

• Kan reglene for bruk av “il y a” og “c’est” 

• Har et godt ordforråd når det gjelder beskrivelse 

av rommet sitt (farger, møbler, 

stedspreposisjoner) 

• Kan litt om adjektiver 

• Kan ukedagene, og kan bøye verbet “aller”  

 

Finner og henter ut informasjon 

• Gir en kort muntlig presentasjon ved å lese fra 

manus 

• Kan med hjelp gi en kort skriftlig presentasajon 

• Har et begrenset ordforråd når det gjelder 

beskrivelse av rommet sitt (farger, møbler, 

stedspreposisjoner) 

• Kan noen av ukedagene, og noen av 

bøyningene av verbet “être”  

 

https://ouverture.portfolio.no/
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Arbeidsplan i fransk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

47 Nektende 

setninger 

Tallene fra 20 til 

60 

Repeter ord på Quizlet. Lag en skriftlig 

presentasjon av familien din (ca. 40 

ord). 

Repeter ord på Quizlet. Lag en skriftlig 

presentasjon av familien din (ca. 50 

ord). 

 

Repeter ord på Quizlet. Lag en skriftlig 

presentasjon av familien din (ca. 50 

ord). 

På skolen jobber vi med oppgave-ark etter nivå.  

 

48 

Ma chambre 

Ting på rommet 

Stedspreposisjoner 

 

Lær deg de nye ordene om ting på rommet på s. 77 og fargene på s 80. Begge settene blir lagt ut på Quizlet.  

 

Vi jobber med oppgave-ark etter nivå, og forbereder oss på å presentere rommet vårt. 

49 Rommet ditt 

Litt om adjektiv 

 

Vi jobber sammen med en presentasjon av rommet vårt. Setningene skal læres utenat og presenteres i klassen (tre 

setninger til tirsdag og to setninger til fredag).  

 

49 

Muntlig vurdering Muntlig vurdering: Presentasjon av en familie. 

 

51 

Joyeux Noël Finn et faktum om julefeiring i 

Frankrike (på norsk) 

 

Finn to fakta om julefeiring i Frankrike 

(på norsk) 

Finn to fakta om julefeiring i Frankrike 

(på norsk) 

Hvordan feires jul i Frankrike? 
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne beskrive 

familie 

 

Kunne snakke om hva 

du og andre liker 

 

Kunne bruke tall 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Jul 

 

 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

Gi uttrykk for egne meninger 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter 

i språkområdet og i Norge 

 

 

¡Vale!1 

 

Materiale utdelt 

i timen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassete 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte 

til språklæringen 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan fortelle utfyllende om seg selv og 

andre i familien 
• Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 
• Forstår og kan bruke substantiv og adjektiv 

i entall og flertall  
• Forstår og kan bruke verbene ser og tener  
• Kan snakke om hva du og andre liker.  
 

Forstår og tolker 

• Kan fortelle om seg selv og familien sin 
• Kommuniserer med forståelig uttale 
• Forstår hvordan substantiv og adjektiv 

bøyes på spansk 
• Kan bøye verbene ser og tener i entall 
• Kan snakke om hva du liker  
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til ord for familiemedlem 
• Leser med forståelig uttale 
• Kjenner igjen adjektiv og substantiv  
• Finner entallsformene av verbet SER i tekst 
• Gjenkjenner verbet gustar i tekst 
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Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

7: Feliz cumpleaños!, side 34-

35 

Les teksten høgt og del med 

lærer. Gå gjennom nye ord på 

Quizlet. 

Lær deg månadane og 

årstidene på spansk.  

 

Korleis seier du kor tid du har 

bursdag? Korleis spør du nokon 

andre? Skriv på spansk. .  

Skriv når du har bursdag. Fortel kva som er 

favorittmånaden din. Bruk gustar for å seie kva 

årstid du likar.   

 

48 

 

 

Gruppearbeid:  

Mi familia española  

 

Denne veka: Repeter kva dei ulike familiemedlemmane heiter på spansk. Finn spanske namn (fornamn og 

etternamn) og alder til familiemedlemmane du skal presentere. Beskriv korleis dei ser ut.  

 

 

49 

Grupparbeid:  

Mi familia española 

Verbet gustar s. 98  

Denne veka: Teikn familietreet til din spanske familie. Beskriv korleis dei ser ut og fortel kva dei likar/ikkje 

likar.  

 

 

 

 

50 

Munnleg vurdering 

Grupparbeid:  

Mi familia española 

 

Munnleg presentasjon i grupper: Mi familia española 

Øv på å fortelje om familien dykkar på spansk. Les gjennom oppgåva på nytt og sjekk at du har med alt du 

vil vise i presentasjonen din.  

 

51 Navidad 

Gå gjennom nye ord på Quizlet. 

Korleis feirar ein jul i spansktalande land?  

¡FELIZ NAVIDAD! 
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ENGELSK FORDYPNING 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med enkle oversettelser 

mellom norsk og engelsk, skriftlig eller 

muntlig, og samtale om hvordan mening 

endres i forhold til ordvalg 

 

Eksperimentere med ulike skriftlige og 

muntlige uttrykksformer i ulike sjangere 

 

 

Lese og presentere et utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og sakprosa 

 

Formidle egne opplevelser av musikk og 

filmer eller teater 

 

Film 

 

Lesebøker 

(selvvalgte) 

 

Kopier/hefter med 

ulike språklige 

oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale 

 

Skriftlig 

Utvikle 

språkkompetanse 

 

Lesing 

Lese med forståelse 

 

Regning 

Lære nødvendige 

uttrykk 

 

Digital  

Utvikle 

språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over tema og 

innhold i film og selvvalgt bok 
• Eksperimenterer med bruk av 

skriftlige uttrykksmåter i 

egenproduserte tekster 
 

Forstår og tolker 

• Forklarer hovedinnhold i film 

og selvvalgt bok 
• Varierer uttrykksmåter skriftlig 

og muntlig i samtaler og i 

oppgaver 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Gjenforteller deler av handling 

fra film og selvvalgt bok 
• Deltar i samtaler 
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Arbeidsplan i engelsk fordypning 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

47 

 

The Body: Lesing, forståelse, 

skriving og oversettelse. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

Vi arbeider med oppgavehefte på 

skolen og hjemme. 

Vi skriver gloser. 

48 Film: Oppgaver knyttet til 

filmen. 

Vi ser film. Vi ser film. Vi ser film. 

 

49 

 

Oppgaver knyttet til film.  Vi skriver gloser og lager setninger, 

og samtaler om innhold. 

Vi skriver gloser og lager setninger, 

og samtaler om innhold. 

Vi skriver gloser og lager setninger, 

og samtaler om innhold. 

 

50 

 

Samtale: Christmas café Vi holder samtalen på engelsk. 

Vi synger på engelsk. Aktiviteter 

på engelsk. Ingen hjemmelekse. 

Vi holder samtalen på engelsk. 

Vi synger på engelsk. Aktiviteter 

på engelsk. Ingen hjemmelekse. 

Vi holder samtalen på engelsk. 

Vi synger på engelsk. Aktiviteter 

på engelsk. Ingen hjemmelekse. 

 

51 

 

Spill: Muntlig aktivitet Vi spiller spill på engelsk. 

Ingen hjemmelekse. 

Vi spiller spill på engelsk. 

Ingen hjemmelekse. 

Vi spiller spill på engelsk. 

Ingen hjemmelekse. 
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 Musikk 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytting 

 

 

Bruke musikkens 

grunnelementer, 

symboler for besifring 

og akkordprogresjoner 

i spill på instrumenter 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med 

vekt på rytmisk musikk 

 

Gjenkjenne og benevne 

forskjellige 

instrumenter og 

ensembler innenfor 

ulike sjangere 

 

 

CDer 

 

Tabulatur 

 

Sangtekster 

 

Gitarhefter 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og 

rytme som kan tas vare på. 

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalske 

opplevelser, setter ord på hva en 

hører, og selv ønsker å uttrykke 

og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

Analyserer og reflekterer 

• Spiller rent og rytmisk på gitar  
• Bruker musikkens grunnelementer i 

samspill med andre 
• Fremfører alle påbegynte sanger. 

 

Forstår og tolker  

• Spiller gitar  
• Fremfører de fleste sanger 
• Deltar i Samspill 

 
Finner og henter ut informasjon 

• Spiller noen akkorder  
• Fremfører deler av noen sanger 
• Forsøker noen instrumenter i samspill 
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Plan i musikk 8. trinn 
 

Stasjon Kompetansemål 

Sang 

 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 

Gitarkurs 

 

 

• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på 

instrumenter 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk og dans fra ulike sjangere med vekt på rytmisk 

musikk 

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på 

instrumenter 

• Øve inn og framføre musikk med vekt på rytmisk musikk 

 

       

      UKE Sang Gitar Instr 
 

UKE Sang Gitar Instr 

uke 47 8D 8C1 8C2 
 

uke 47 8B 8A1 8A2 

uke 48 8D 8C1 8C2 
 

uke 48 8B 8A1 8A2 

uke 49 8D 8C1 8C2 
 

uke 49 8B 8A1 8A2 

uke 50 8D 8C1 8C2 
 

uke 50 8B 8A1 8A2 

uke 51    
 

uke 51    

 

 Prøver i uke 50 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

fysiske aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode 

 

Utføre varierte og effektive 

svømmeteknikker over og 

under vann 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å utvikle 

egen kropp og helse 

 

 

Internett 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og spill 

i samhandling. Forklarer 

og veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering  

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 

 

Analyserer og reflekterer  
• Mestrer grunnskudd, brystpasning og sprettpasning. 

Utfører driblinger og sperring. Utviser ballkontroll 
• Forklarer skrittregel, regler for dobbelstuss og antall 

spillere på banen 
• Mestrer ulike styrkeøvelser teknisk, og forklarer 

hvilke treningseffekter øvelsene har 
• Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser, 

søker jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
• Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 

 

Forstår og tolker  
• Kjenner til og mestrer noen regler i basketball 
• Trener på og bruker noen enkle tekniske og taktiske 

ferdigheter i basketball som grunnskudd, brystpasning 

og sprettpasning  
• Trener på og utfører noen styrkeøvelser med riktig 

teknikk 
• Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Føler regler og instrukser, gjør sitt beste 
 

Finner og henter ut informasjon  
• Kjenner til noen regler i basketball 
• Trener på og bruker tekniske og taktiske ferdigheter i 

basketball 
• Trener på grunnleggende styrkeøvelser for mage, 

rygg, bein og armer 
• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

fysiske grenser  
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Arbeidsplan i kroppsøving 

 

Uke Aktiviteter/ Idretter 

 

 

47 

 

Basketball (8D og 8C) 

Svømming (8A og 8B) 

 

 

48 

 

 

Basketball (8A og 8B) 

Svømming (8D og 8C) 

 

 

49 

 

 

Crosstraining/styrke (8D og 8C) 

Svømming (8A og 8B) 

 

50 

 

 

Crosstraining/styrke (8A og 8B) 

Svømming (8D og 8C) 

 

51 

 

 

Dans (8D og 8C) 

Svømming (8A og 8B) 
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Kunst og håndverk, leire- og trearbeid 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

 

Beskrive løsningsalternativer i design av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander og 

vurdere kvaliteten på eget håndverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

Vurdering av 

proporsjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon 

i tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsningsalternativer av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

• Vurderer kvaliteten på eget håndverk 

 

Forstår og tolker 

• Designer et produkt ut fra form 

• Beskriver løsningsalternativ på 

produktet ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager skisser av et produkt 

• Lager et produkt 
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Teknologi i praksis 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Undersøkelser 

 

 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøke teknologiske 

produkter og de valgene 

som er gjort med tanke 

på bruk, tekniske 

løsninger, funksjonalitet 

og design. 

 

Framstille produkter med 

egne materialer, 

komponenter og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger.  

 

Teste egne produkter og 

foreslå mulige 

forbedringer.  

 

 

 

 

 

hjernekraft.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig/Skriftlig 

Gjengir, bruker og reflekterer 

over teknologiske produkters 

funksjonalitet og design.  

 

Lesing 

Finner, tolker og vurderer 

informasjon i 

bruksanvisninger og andre 

tekster der teknologiske 

produkters omtales.  

 

Regning 

Finner, bruker og analyserer 

tall, måleenheter, formler og 

grafikk tilknyttet arbeid med 

teknologiske produkter 

 

Digital  

Finner, anvender og vurderer 

informasjon ved hjelp av 

digitale verktøy. 

 

Analyserer og reflekterer 

• Analyserer og reflekterer over teknologiske 

produkters virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
• Framstiller produkter med egne materialer, 

komponenter og funksjonelle teknologiske 

løsninger. 
• Tester egne produkter og foreslå mulige 

forbedringer. 
 

Forstår og tolker 

• Viser forståelse over teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
• Framstille produkter med egne materialer, 

komponenter og enkelte funksjonelle 

teknologiske løsninger. 
• Teste egne produkter og foreslå noen mulige 

forbedringer. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Framstille produkter med egne materialer, 

komponenter. 
• Teste egne produkter og foreslå enkle 

forbedringer. 

Arbeidsplan i Teknologi i praksis 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

47/51  Avspasering 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 

og fysiske ferdigheter 

 

Gjøre sitt beste, samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre  

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy og 

medium for å tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

Analyserer og reflekterer 

• Deltar aktivt og viser et positivt 

engasjement i et bredt utvalg av 

aktiviteter 
• Viser god evne og innsats til å 

utfordre egne fysiske ferdigheter 
• Mestrer treningsformer knyttet til 

utvikling av kooordinative 

ferdigheter 
• Samhandler, veileder og 

motiverer andre elever i utvalgte 

aktiviteter 
Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser i 

noen grad medelever i utvalgte 

aktiviteter 
• Trener på, og utfordrer egne 

fysiske ferdigheter 
• Trener på og utfører 

treningsformer knyttet til utvikling 

av koordinative ferdigheter 
Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 
• Deltar på ulike aktiviteter knyttet 

til utvikling av koordinative 

ferdigheter  
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Arbeidsplan i Fysisk aktivitet og helse 

 

Uke  

 

47 

 

Gosenugå 

 

 

48 

 

Ballspill (gruppe 1) 

Yoga/avspenning (gruppe 2) 

 

 

49 

 

 

Actionball 

 

 

50 

 

 

Ballspill (gruppe 2) 

Yoga/avspenning (gruppe 1) 

 

 

51 

 

 

Julegodt & hjernetrim 
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Kalender uke 47-51 
November 
UKE   
 

47 

Denne uken Mandag20.nov Tirsdag 21.nov  Onsdag 22.nov Torsdag 23.nov Fredag 24. nov 

Gosenugå 

 
KRLE-prøve 

 
 
 
 
Foreldremøte 
kl.18.30 

 
8A - prøve 
KRLE 

   

 
November 
UKE   
 

48 

Denne uken Mandag 27.nov Tirsdag 28.nov Onsdag 29.nov Torsdag 30.nov Fredag 1.des 

 

 

 

     

 
Desember 
UKE 
 
49 

Denne uken Mandag 4.des Tirsdag 5.des Onsdag 6.des Torsdag 7.des Fredag 8.des 
Muntlig 
presentasjon 
i norsk 

  Terminprøve i 
matematikk 

Julemarked  

 
Desember            
UKE   
 

50 

Denne uken Mandag 11.des Tirsdag 12.des Onsdag 13.des Torsdag 14.des Fredag 15.des 

Muntlig 
presentasjon 
i norsk 

Muntlig 
presentasjon 
spansk 

     

 
Desember 
UKE 
 
51 
 

Denne uken Mandag 18.des Tirsdag 19.des Onsdag 20.des Torsdag 21.des Fredag 22.des 

   Juleball Julekonsert God jul 

 
 

 


