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Timeplaner  

 

  

8A    8B    
    Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag      Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
08.30- 
0915  

1  GYM SAMF TILV NAT NOR 08.30- 
0915  

1  GYM NAT TILV MAT KRLE 

09.20- 
10.05  

2  GYM MAT TILV KRLE NOR 09.20- 
10.05  

2  GYM MAT TILV MAT NOR 

10.15- 
11.00  

3  ENG GYM ENG GYM KRLE 10.15- 
11.00  

3  NOR GYM ENG GYM NOR 

11.45- 
12.30  

4  MAT NAT K&H NOR SAMF 11.45- 
12.30  

4  K&H SAMF NAT NOR SAMF 

12.35- 
13.20  

5  NOR VALG K&H SAMF TILV 12.35- 
13.20  

5  K&H VALG MAT NOR TILV 

13.30- 
14.15  

6  NOR VALG  MAT ENG 13.30- 
14.15  

6  ENG VALG  KRLE ENG 

14.20- 
15.05  

7  NAT   MAT  14.20- 
15.05  

7  NAT   SAMF  

8C    8D    
    Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag      Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
08.30- 
0915  

1  GYM NOR TILV K&H SAMF 08.30- 
0915  

1  NOR SAMF TILV NAT MAT 

09.20- 
10.05  

2  GYM NOR TILV K&H NOR 09.20- 
10.05  

2  NOR K&H TILV NOR ENG 

10.15- 
11.00  

3  KRLE GYM KRLE GYM MAT 10.15- 
11.00  

3  SAMF K&H MAT NOR GYM 

11.45- 
12.30  

4  NOR ENG NAT MAT ENG 11.45- 
12.30  

4  GYM KRLE KRLE GYM NAT 

12.35- 
13.20  

5  MAT VALG SAMF MAT TILV 12.35- 
13.20  

5  ENG VALG NAT GYM TILV 

13.30- 
14.15  

6  SAMF VALG  NOR NAT 13.30- 
14.15  

6  MAT VALG  SAMF NOR 

14.20- 
15.05  

7  NAT   ENG  14.20- 
15.05  

7  MAT   ENG  

8E    8F    
    Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag      Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
08.30- 
0915  

1  KRLE MAT TILV NOR NAT 08.30- 
0915  

1  NAT SAMF TILV SAMF NOR 

09.20- 
10.05  

2  ENG NOR TILV K&H SAMF 09.20- 
10.05  

2  MAT ENG TILV NOR MAT 

10.15- 
11.00  

3  SAMF NOR MAT K&H GYM 10.15- 
11.00  

3  MAT ENG KRLE NOR GYM 

11.45- 
12.30  

4  GYM NAT ENG GYM NOR 11.45- 
12.30  

4  GYM NOR NOR GYM NAT 

12.35- 
13.20  

5  MAT VALG NAT GYM TILV 12.35- 
13.20  

5  SAMF VALG ENG GYM TILV 

13.30- 
14.15  

6  MAT VALG  KRLE ENG 13.30- 
14.15  

6  K&H VALG  MAT KRLE 

14.20- 
15.05  

7  NOR   SAMF  14.20- 
15.05  

7  K&H   NAT  

 

 

 

 
 
 

  

 



  

  "PLANLEGGEREN"          

  

  

            
  

  Uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag Fredag 

  41 5 
Sånn funker vi 
8DEF (2.-3.t) 

6 
Sånn funker vi  
8ABC (1.-2.t) 

7 8 
Sånn funker vi 
8E(gym) 

9 

  42 
Søppel 

8A 

12 
Sånn funker vi 8C 
og 8B(gym) 

13 

 

14 15 
Sånn funker vi 
8F(gym) 

16 
Planleggingsdag: 
elevene har fri 

  43  
Søppel 

8B 

19 20 21 22 23 

  44 
Søppel 

8C 

  

  

  

26 
Sånn funker vi 
8CEF(teori) 

27 28 29 
Sånn funker vi 
8ABD(teori) 

30 

  45  
Søppel 

8D 

2 
Sånn funker vi 
8B(gym) 

3 4 5 
Sånn funker vi 
8E(gym) 

6 

  46 
Søppel 

8E 

  

  

9 
Sånn funker vi 
8C(gym) 

10 11 12 
Sånn funker vi 
8F(gym) 

13 

 

 

 

 

 

 



NORSK 

  

  

  

Tema: Bakgrunnen for to skriftspråk, muntlig fortellertradisjon 

 

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, språket som system og mulighet, språklig 

mangfold 

Kompetansemål:  

• lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra 

samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, 

sjangertrekk og virkemidler 

• sammenligne og tolke romaner, noveller, lyrikk og andre tekster ut fra historisk 

kontekst og egen samtid 

• uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter 

• lage sammensatte tekster og begrunne valg av uttrykksformer 

• forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over 

statusen til de offisielle språkene i Norge i dag 

• utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger 

til ulike språk og talespråkvarianter 
 

Læringsressurs:  

• Nye kontekst  
• Fabel 8 (2020) - Scan i Classroom 
• Lesebok 
• Skolenmin 
• Nye kontekst – Nynorsk som sidemål   
• https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99803  
• http://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99672  

 

  

   

  

  

https://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99803
http://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99672


  

 

NORSK 

 

Uke  Læringsmål  
Jeg skal kunne:  

Aktiviteter og 

oppgaver  

Vurdering  

41 - 42 -fortelle om språkstriden i Norge 
etter unionsoppløsningen- 
fortelle om bakgrunnen for to 
skriftspråk 

- Nye kontekst kurs 8.4 
s. 346 
Etterstev – Ivar Aasen 
- Skolenmin om sidemål 
og hovedmål 
-Opg. Kap. 14 i Fabel (1, 
13, 20, 21, 22, 23, 24, 
28) 
-Sidemål opg. 1 s.8 
 

  

43  -kjenne til sjangrene myter og 
eventyr 
-vite forskjellen på kunsteventyr 
og folkeeventyr 

-Vi leser eventyr og 
sagn og jobber med 
oppgaver til tekstene. 
Eks. Mannen i Ausa, 
Sagnet om Hedalen 
stavkirke 
- Prinsessa som ingen 
kunne målbinde, Piken 
med svovelstikkene  
- Les utdrag frå txt “Ser 
du dette?” oppgåver på 
nett  
 

 

44 -skrive et sagn eller eventyr i par    
 

45 -produsere en digital fortelling av 
egen tekst  

-Finne og bruke bilder 
som passer til egen 
tekst, samle i en 
presentasjon. Spille inn 
fortelling ved 
skjermopptak 
(f.eks.Loom) 
 

Norsk muntlig  

46 - forberedelse til fagdag i norsk  -Jobbe med teksthefte  

  

 

 



ENGELSK 
 

 

                                     

 

 

Tema:  

● Elevene jobber med Storbritannia.  

● Elevene setter seg inn i hvordan det var å vokse opp under den industrielle 

revolusjonen. 

 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

 

● bruke ulike digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og 

samhandling 

● stille spørsmål og følge opp innspill i samtaler om ulike emner tilpasset ulike formål, 

mottakere og situasjoner 

● lese, tolke og reflektere over engelskspråklig skjønnlitteratur, inkludert 

ungdomslitteratur 

● bruke kilder på en kritisk og etterrettelig måte 

● beskrive og reflektere over rollen engelsk har i Norge og i verden 

● utforske og beskrive levemåter, tenkesett, kommunikasjonsmønstre og mangfold i 

den engelskspråklige verden 

 

Læringsressurs: 

● Enter 8 (scannet tekst) 

● http://www.youngcommonwealth.org/ 
● skolenmin.cdu.no 
● Searching 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youngcommonwealth.org/


ENGELSK 
 

Uke: Læringsmål: 

I know.. 

Activities VURDERING 

41 ...the different 
names for Britain 
and know the 
different flags. 
...how to talk about 
Norway and the 
Norwegian culture. 

Chapter 3: Britain (Enter 8, scanned 
copy) 
Read the text “Q&A”  p. 68-73. 
Write: Task 4 p. 73. Hand in on Google 
Classroom 

 

42 ...how to explain 
why Britain is multi- 
cultural 
...what “The 
Commonwealth” is. 

“Multicultural Britain” p.74 - 78 (Enter 8) 
Answer task 6 p. 79. 
 
http://www.youngcommonwealth.org/ 
 
 

 

43 ...how to find 
reliable   information 
about 
 different British 
traditions and talk 
about them. 
 

Read the text “British Food” p.92 
What is typically British?  

1. Find out about British traditions, 
choose three traditions that are 
typically British and prepare to talk 
about them (1-2 minutes).  

(Traditions could be holidays, food/drinks, 
sports, habits (=vaner), the royal family, 
etc. 

2. Compare with similar Norwegian 
traditions.  

The 
teacher&class 
decide how the 
task is to be 
presented 
(oral 
presentation? 
Audio file? 
Video?)  

44 ...about the 
conditions children 
were in during the 
Industrial 
Revolution. 

Read the text “Oliver Twist” p. 122-123 
Task 12 p. 124 
 
Watch “Oliver Twist”. 

 
 
 

45 ...what method of 
presentation I 
choose for my 
group work.  
...how I can find and 
use reliable 
sources. 

We start working in groups on the project 
about “the conditions children were in 
during the Industrial Revolution and how 
they have changed up towards our time.“ 
 
skolenmin.cdu.no → Check your sources! 

 

46 ...how to work 
effectively with 
group work. 

We finish our project. Group Work 
presented 
(Podcast or PP-
presentation) 

 

 

http://www.youngcommonwealth.org/


 

 

MATEMATIKK 

 

 

 
 

 
 

Tema:  
Tall og tallforståelse forts. 
Algebra. 

 
 

Kompetansemål: 
Tall og tallforståelse 
Algebra 
 

Læringsressurs: 
● Faktor 8 – kapittel 1 og 6 
● https://skolenmin.cdu.no/ 
● Ndla.no 
● https://www.matematikk.org/trinn8-10/spillsamling/ 

 
 
  
 
 
 
  

http://www.udir.no/lk20/planer/public/d6b74b7c5405d14c4ed7c9361c1a43dfc7ad52ced5c8b9c1158761d9b0b096d5f0f7f95372d9985a3380985c7ecced069da050a97c80418fc5b39530de3b312b63251be29bb8374deae56684de0b4850039ee4a6351294d072a14a092367dbe93f50587bd8d92ebe92ea345b73c1c737
http://www.udir.no/lk20/planer/public/fb1175e0ca423f3677cb6f9680df500562761e3d32e48fd14c2fdd6e540dc22fa18586ed6828a50ba0867df3bad130f718d4b04447540be5135e571006aca9619fb7c1b6a1c7e85766d0bfd828767805ea373a2fc45a28816f4e5ce9505bb7f37204cfe98a136484ee8c50d2949e4059
https://skolenmin.cdu.no/
https://www.matematikk.org/trinn8-10/spillsamling/


 

MATEMATIKK 

 

 
Uke Læringsmål 

Jeg skal kunne: 
Aktiviteter og oppgaver Vurdering 

41 Standardform, potenser med 10 
som grunntall og målenheter 

Oppgaver fra ndla.no:  

Tierpotenser, 
Standardform (1.2.8 og 1.2.9) 
Oppgaver på skolenmin.cdu.no: 
Målenheter og sammensatte 
målenheter. Vi øver + Velg ditt 
nivå (1,2,3). 

 

42 Parentesregning, Kvadrattall og 
kvadratrot. 

Oppgaver på skolenmin.cdu.no:  

Kvadrattall og kvadratrot Vi øver + 

Velg ditt nivå (1,2,3) minst 5 

oppgaver fra både kvadratrot  og 

kvadrattall. 
Oppgaver fra nett: 

Parentesregning (oppgave 2) 

 

 

43 Repetisjon og prøve  Skriftlig prøve 

44 
og 
45 

Algebra. 
Spill 
Uttrykk med variabler, Sette tall 
inn i uttrykk og regning med 
bokstavuttrykk. 

Les s. 185- 192 
Gjør oppgave 6.9-6.25 i 
grunnboka. 
Ekstra: oppgaver på 
skolenmin.cdu.no 

 

46 
 

Likninger. 
-løse likninger ved hjelp av 
addisjon, divisjon, multiplikasjon 
og divisjon. 
-sette prøve på likninger. 

Les s. 193-199  

Gjør oppgave 6.27-6.42 i 

grunnboka. 

Ekstra: oppgaver på 

skolenmin.cdu.no 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://ndla.no/nb/subjects/subject:34/topic:1:1:187398/topic:21cdcc1c-512c-49e7-b8ae-bd10229ce7cf/resource:1:174369
https://ndla.no/nb/subjects/subject:34/topic:1:1:187398/topic:21cdcc1c-512c-49e7-b8ae-bd10229ce7cf/resource:1:173657
http://www.ma10kl.com/oppgavetrening/oppgaver_regnerekkefolge_parenteser_ark2.pdf


NATURFAG  

  

  
 

Tema:  
Kap.3 Jorda- den levende planeten. Kontinentaldrift, Livets historie på jorda, Utviklingslæren 
+ Arv/ Genetikk (Utdrag fra 10.trinn lærebok) 
  

Kompetansemål:  
  

• stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige 
og uavhengige variabler og samle data for å finne svar  
• analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys 
av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger  
• Bruke og lage modeller for å forutsi eller beskrive naturfaglige prosesser og systemer 
og gjøre rede for modellenes styrker og begrensinger  
• delta i risikovurderinger knyttet til forsøk og følge sikkerhetstiltakene  
• beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og  
bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold. 
• bruke platetektonikkteorien til å forklare jordas utvikling over tid og gi eksempler på 

observasjoner som støtter teorien. 

 

Læringsressurs:  
Tellus i bokform og på nett  
Naturfag.no  
Film: 
Gener og arv:  https://kunnskapsfilm.no/video/arv-og-avl-nar-blir-en/ 
Genetisk sykdom:   https://kunnskapsfilm.no/video/genetisk-sykdom-jakten-pa-
sykdomsgenet/ 
Platetektonikk: https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=platetektonikk 
Livets utvikling på jorda: og  Menneskets utvikling på jorda: https://tv.nrk.no/serie/livet-paa-
jorda/2019/KOID26003318/avspiller 
Evolusjon: https://www.youtube.com/watch?v=HDNW_JyF7aU 
                 https://www.youtube.com/watch?v=EgeNvmCuJds 
 

  
  
  
 

 

 

 

 

https://kunnskapsfilm.no/video/arv-og-avl-nar-blir-en/
https://kunnskapsfilm.no/video/genetisk-sykdom-jakten-pa-sykdomsgenet/
https://kunnskapsfilm.no/video/genetisk-sykdom-jakten-pa-sykdomsgenet/
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=platetektonikk
https://tv.nrk.no/serie/livet-paa-jorda/2019/KOID26003318/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/livet-paa-jorda/2019/KOID26003318/avspiller
https://www.youtube.com/watch?v=HDNW_JyF7aU
https://www.youtube.com/watch?v=EgeNvmCuJds


 

NATURFAG  

Uke  Læringsmål  
Jeg skal kunne:  

Aktiviteter og 

oppgaver  

Vurdering   

41 
  

Beskrive teorien om 
kontinentaldrift=plate-
tektonikkteorien.  

- Film om kontinentaldrift 
- Oppg. 3.2 og 3.5 
- Les s.52-57 
Kan denne teorien ha noen 
betydning for hvordan artene 
har utviklet seg i de ulike 
verdensdelene? 
  

  
  
Sjekk google classroom  
  
  

 

42  
  

Forklare hvordan livets 
utvikling på jorda deles inn 
i perioder, og kjenne til de 
viktigste hendelsene i 
periodene Kambrium, 
Karbon og Kritt 
  

- Film om livets historie på 
jorda 

- 3.12 demonstrasjon i 
klassen 

- Oppg. 3.13-3.17 
- Les s. 57-68  

Sjekk google classroom  

 

43  
  

Beskrive menneskets 
utvikling i tertiær og 
kvartær 

- Film om menneskets 
utvikling på jorda 

- 3.18-3.19 
- Les s. 68-73 

Sjekk google classroom  
   

44  
  
  
  

Fortelle hvordan Darwin 
kom fram til utviklingslæren 
= Evolusjonsteorien  

- Film om Utviklingslæren 
- Oppg. 3.22 – 3.24 
- Les s. 73-80 
 

  
google classroom.  

 

45  
  

 Forklare hvilken betydning 
arv og miljø har for 
egenskapene hos en 
organisme. 

- Film om hvordan 
egenskaper nedarves 

- Oppg. 1.23, 
1.28(Lærerstyrt),  1.29 

- Forsøk 8 «Arvelige 
egenskaper hos 
mennesket 

 

 

46   Tverrfaglig tema  Elevstemmen skal inn. Hva er 
dere mer nysgjerrig på. 

Vurdering av 
presentasjon  

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMFUNNSFAG 

 

 

 

Tema:  Den amerikanske borgerkrigen og den industrielle revolusjon 

Kompetansemål:  

• Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i 

samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og 

historisk kontekst 

• gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige 

konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha 

hindra konfliktane 

• Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, 

presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante 

funna er 

• Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg 

tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på 

kjelder kan prege forståinga vår 

• utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte 

innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og 

natur 

 

Læringsressurs:  
• Makt og menneske, historie 8 

• https://historienet.no/krig/den-amerikanske-borgerkrigen  

 

 

 

 

 

https://historienet.no/krig/den-amerikanske-borgerkrigen


 

 

 

 

 

SAMFUNNSFAG 

 

Uke  Læringsmål  
Jeg skal kunne:  

Aktiviteter og 

oppgaver  

Vurdering  

41 -  si noe om koloniseringen 

av Nord-Amerika 

 

Fagstoff s. 8—17 i 

historieboka. 

Lær deg begrepene som 

står i ramme s. 9 og 11.  

Lag 3 spørsmål fra s. 17.    

 

 

  

42  - gjøre greie for noen ideer som 

førte til den amerikanske 

uavhengighetskampen 
- drøfte tanker omkring 

menneskeverd 

Fagstoff s. 18-23 

Spørsmål 1-4 s. 19  

Spørsmål 1-3 s. 22  

Finn ut hvilke umistelige 

rettigheter som nevnes i 

uavhengighetserklæringe

n 

 

Prøve 

43  -gjøre greie for de nye maskinene 

og hvilken påvirkning de hadde på 

samfunnet 

Fagstoff s. 80-103 med 

fokus på tekniske 

nyoppfinnelser 

 

44 -gjøre greie for hvordan 

levevilkårene endret seg på denne 

tiden 

 

Fagstoff s. 80-103 med 
fokus på levevilkår og 
sosiale forskjeller. 
Vi ser Oliver Twist i 
samarbeid med engelsk 

 

45 -jobbe godt med tverrfaglig 

prosjektet 

Oppsummering og arbeid 

med kilder / Tverrfaglig 

prosjekt 

 

46 - jobbe godt med tverrfaglig 

prosjektet 

 

Tverrfaglig prosjekt Innlevering 

gruppearbeid 

 

 

 

 



 

KRLE 

 

 
 

 

Tema: Norges religionshistorie og jødedommen 

 

Kompetansemål: 

 
• Utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske 

endringsprosesser globalt og nasjonalt 

• Utforske og presentere sentrale trekk ved kristendom og andre religions- og 

livssynstradisjoner og deres utbredelse i dag 

• gjøre rede for og reflektere over samenes og andre urfolks religions- og 

livssynstradisjoner 
 

Læringsressurs: 
 

Horisonter 8 

Fra Norges religionshistorie 

Jødedommen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?document=42007&folder=8102&redirect_from_tibet=true
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=7978&document=41756


 

 

 

 

 
 

KRLE 
 

 

Uke Læringsmål 
Jeg skal kunne: 

Aktiviteter og 

oppgaver 

Vurdering 

41 -fortelle om overgangen fra 
katolsk til luthersk kristendom, 
også i Norge 

Horisonter s. 186-192 
Oppgave 1-4 s.193 
Kopioriginal 9.1 

 

42 -forklare begreper som: 
pietisme, vekkelse,   
konfirmasjon og katekisme. 
-si noe om hvordan konfirmasjon 
ble starten på skole for alle i 
Norge 

Horisonter s. 193-196 
Oppgave 1-5 s. 197 
Kopioriginal 9.3 

 

43 -fortelle om læstadianismen og 
det samiske kirkelivet før og i 
dag. 

Horisonter s. 197-201 
Oppgave 1-5 s. 201 
Kopioriginal 9.4 

 

44 -vite hvem Hans Nielsen Hauges 
var og kunne fortelle om hans 
folkebevegelse 
-si noe om organisert kristent 
arbeid 

Horisonter s. 202-211 
Oppgave 1-4 s. 205 og 
1-4 s.211 
Kopioriginal 9.6 og 9.7 

PRØVE 

45 - vite hva det vil si å være jøde. 
-fortelle om Toraen, Tanak, 
synagogen og sabbaten 

Lese, samtale, jobbe med 
oppgaver 
 

Samtale og 
skriftlig arbeid 

 

46 - forklare slektskapet mellom 
jødedommen, kristendommen og 
islam 
- fortelle om viktige hendelser i 
jødenes historie. 

Lese, samtale, jobbe med 
oppgaver 
 

Samtale og 
skriftlig arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KROPPSØVING 

 

 
 

 

Tema, mål: 

 
Skøyter: Lære seg/øve på grunnleggende ferdigheter på isen. Prøve å spille ishockey. 
Kunne slå pasninger med hockeykølle, samspill.  
Tennis: Marco vil gjennomføre tenniskurs med alle klassene i løpet av året. 
Badminton: Kunne utføre serve (kort og lang), forhand- og backhand-slag, smash, drop. 
Kunne reglene.  
Dans: Øve på diverse danser. F.eks jenka/polka, linedance, swing, ”macarena” / ”las 
ketchup”, folkedans, moderne. Evt. aerobic.  
 

Vurdering: 
• Innsats, samarbeid og «fair play» (følge regler, samspill, respekt for medelever og 

lærere). 

• Mestring av de ulike aktivitetene/øvelsene. 

 

Regler for gymtimene: 
• Elevene venter på læreren utenfor Idda / Gammel gymsal. 10 min. til å skifte før 

gymmen. 

• Samling klassevis på tribunen. Opprop og innsamling av verdisaker. 

• Bruk passende gymtøy. Husk å ha med melding hvis du ikke skal ha gym. 

• Alle hjelper til med rydding etter gymtimen. 

• Samling klassevis på tribunen etter gymtimen. Utdeling av verdisaker. 

• Dusjing etter gymtimen er en selvfølge. 15 min. beregnes til dette (Grunnet 
smittevernstiltak vil mange timer gjennomføres uten at det er behov for dusjing). 

 
Overordnet plan for perioden 
file:///C:/Users/ma090901/Downloads/Kropps%C3%B8ving%20uke%2034-39%20(1).pdf 

 

 

 

file:///C:/Users/ma090901/Downloads/KroppsÃ¸ving%20uke%2034-39%20(1).pdf
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.online.no/guider/appguide/helse_og_trening.jsp&ei=AoaCVdWhLsaosgHciLfADw&bvm=bv.96041959,d.bGg&psig=AFQjCNHI2hs4JIIUqx5cNnfvgdYQoq4ntA&ust=1434703718130689


 

 

 

KROPPSØVING 

 

 
 

Uke time Klasse 

A og D 

Klasse 

B og E 

Klasse 

C og F 
41 Dbl 

enk 
Is/Tennis 
Halve Idda 
 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 

Badminton 
Dansesal 

42 Dbl 
enk 

Is/Tennis 
Halve Idda 
 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 

Badminton 
Dansesal 

43 Dbl 
enk 

Badminton/Tennis 
Dansesal 
 

Is 
Halve Idda 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 

44 Dbl 
enk 

Badminton/Tennis 
Dansesal 
 

Is 
Halve Idda 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 

45 Dbl 
enk 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 
 

Badminton 
Dansesalen 

Is 
Halve Idda 

46 Dbl 
enk 

Dans i dansesalen 
Halve Idda 
 

Badminton 
Dansesalen 

Is 
Halve Idda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunst og håndverk 

 

 

 

Kjerneelement: Kulturforståelse, visuell kommunikasjon 

 

Kompetansemål:  

• Utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon 

og estetisk uttrykk 

• Utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for 

kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter 

• Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, 

klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget 

skapende arbeid  

• reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk 

i en skapende prosess 

• Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, 

klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget 

skapende arbeid 

Læringsressurs: 

Se google classroom. 

 

 

  



                            Kunst og håndverk 

Uke  Læringsmål  
Jeg skal kunne:  

Aktiviteter og oppgaver  Vurdering  

41-45 

Reflektere over hva 
kunst er. 
 
Undersøke hvordan 
kunst kan bidra til 
samfunnskritikk. 
 
Utforske digitale 
verktøy 
 
Utvikle løsninger 
gjennom stegvis 
designprosess. 
 
Vurdere selv hva 
som er godt design. 

Digital collage om meg selv: “Me myself(ie) 
and I collage” 

1. Økt. Undervisning i collage som 

uttrykksform. Vi skal ha fokus på 

kunstneren Iiu Susiraja. Digital 

utstilling: https://www.skmu.no/iiu-susiraja-dry-

joy-digital-utstilling/ .Klassediskusjon om 

«Hvordan står det egentlig til med det 

kunstneriske selvportrettet i selfiens 

tidsalder?». Pensum: 
https://www.nrk.no/anmeldelser/anmeldelse_-

_dry-joy_-av-iiu-susiraja-pa-sorlandet-

kunstmuseum-1.14901445. Les også saken 

om diskusjonen som oppstod etter at 

en 4.klasse i Kristiansand ble sendt til 

utstillingen Dry Joy, og foreldrene og 

samfunnets reaksjoner på dette: 
https://www.nrk.no/sorlandet/skoleforeldre-

reagerer-pa-kunstutstilling-1.14930688. 
     

2. Økt. Innføring i 

bilderedigeringsprogram og Canva.Ta 

foto, samt søke på nett. Begynn å 

redigere ett av bildene for å bli kjent 

med programmene. Se eksempler på 

canva, bruk gjerne plakat som mal. 
  

3. Økt. Jobb selvstendig i de ulike 

programmene. Alle må ha med flere 

foto til denne økta. Du skal ikke ut å ta 

bilder nå, men jobbe med pc.  

  

4. Økt. Fortsett med arbeidet. Se 
sjekkliste på målene. Har du oppnådd 
det som er ønsket med oppgaven? 
Mangler du noe som må komme 
tydeligere frem? Begynn på 
refleksjonslogg. 

5. Økt. Innlevering, laminering og 

utstilling i klasserommet 

 

Innlevering av 
digital collage i 
google 
classroom. 
 
Utstilling i 
klasserom. 
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Utvikle løsninger 
gjennom stegvis 
design prosess 
 

Ekstra: Dekorere skissebok med eget navn, 
lage bursdagskalender, bokmerke 
 

 

 

 

https://www.skmu.no/iiu-susiraja-dry-joy-digital-utstilling/
https://www.skmu.no/iiu-susiraja-dry-joy-digital-utstilling/
https://www.nrk.no/anmeldelser/anmeldelse_-_dry-joy_-av-iiu-susiraja-pa-sorlandet-kunstmuseum-1.14901445
https://www.nrk.no/anmeldelser/anmeldelse_-_dry-joy_-av-iiu-susiraja-pa-sorlandet-kunstmuseum-1.14901445
https://www.nrk.no/anmeldelser/anmeldelse_-_dry-joy_-av-iiu-susiraja-pa-sorlandet-kunstmuseum-1.14901445
https://www.nrk.no/sorlandet/skoleforeldre-reagerer-pa-kunstutstilling-1.14930688
https://www.nrk.no/sorlandet/skoleforeldre-reagerer-pa-kunstutstilling-1.14930688

