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Temaintroduksjon 
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen 

skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og 

fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige 

livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et 

positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. 

Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den 

enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring 

dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer 

som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal 

bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, 

og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig 

måte. 

Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk 

helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, 

mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og 

betydningen av mening i livet, mellommenneskelige 

relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og 

å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også 

hjemme under dette temaet. 

 
 



Tverrfaglig oppgave 
 
 
Den tverrfaglige oppgaven denne perioden vil ligge i uke 6 hvor vi har 

fokus på vår egen kropp og spesielt puberteten. Mandag til onsdag denne 
uka fokuseres det på disse emnene i de ulike fagene: 
 

● Norsk: Forelskelse og kjærlighet 
● Engelsk: Young love and love songs 
● Naturfag: Kropp, pubertet, mensen og kjønnsmodning 

● Samfunnsfag: Grenser 
● Krle: Tradisjoner og kultur 
● Gym: Kropp, utseende og  selvbilde 

 
Torsdag jobber dere to og to med et dagsoppdrag. Dere velger mellom tre 
ulike oppgaver og oppgavene finner dere på de neste sidene. Fredagen 

bruker vi til fremføringer av oppgavene, ser film og oppsummerer hele uka.  
 
 
 



Tverrfaglige dagsoppdrag, elevene velger én av oppgavene 
 

“SAMTALEN” 
I denne oppgaven skal dere utforske problemstillinger mellom        
foresatte og barn når man bringer samtaler om kropp og seksualitet           
på banen. Praten om sex, seksualitet, forelskelse, pubertet og så          
videre, kan være klein og vanskelig, åpen og chill, eller alt på en             
gang.  
 
1. Dere skal lage fiktive dialoger mellom et barn og en foresatt. Disse             
skal dere dramatisere for klassen. Prøv å inkludere ulike problemstillinger          
i dialogene. Hvilken rolle spiller religion? Kultur? Hvordan de foresatte          
selv har opplevd slike samtaler med egne foreldre? Skam? Forslag til           
problemstillinger:  
 
a) En ungdom vil fortelle foresatte om sin nye kjæreste, men det er vanskelig fordi               
kjæresten ikke tilhører samme religion som en selv.  
 
b) En ungdom har fått mensen for første gang, men tør ikke å fortelle det. Foresatte                
oppdager dette, og skal ta opp temaet.  
 
c) Hvordan ungdom ønsker at foresatte skal ta praten om sex vs. hvordan de ikke vil                
at det skal skje.  
 
d) I en familie er det ulike regler for jenter og gutter. Gutter får lov til å drikke alkohol                   
og ha kjærester, jentene får ikke.  
 
e) En ungdom vil fortelle at han/hun er tiltrukket av begge kjønn, og er forelska i en av                  
samme kjønn.  
 
2. Diskuter og bli enige om hvilke problemstillinger dere vil ta opp i             
dialogene. Det er lurt å ikke bruke for lang tid til dette, sånn at dere får                
begynt å skrive selve dialogene og får tid til å øve. Minst to ulike dialoger.               
Dere kan velge samme problemstilling i begge dialogene, men hvor den           
foresatte reagerer ulikt.  
 
 
3. Dere kan selv velge om dere vil dramatisere i klasserommet på fredag,             
eller om dere vil gjøre videoopptak og vise disse for klassen.  



 
Ressurser: 
- Horisonter 8 
 

 
 
 
 
 

 
   

Folkehelse og livsmestring  
FAG  KJERNEELEMENT  KOMPETANSEMÅL  

KRLE Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar  
Kunne ta andres perspektiv  
Etisk refleksjon  

Gjøre rede for og reflektere over ulike 
syn på kjønn og seksualitet i 
kristendom og andre religioner og 
livssyn  

SAMF Identitetsutvikling og fellesskap  
Undring og utforsking  

Reflektere over korleis identitet, 
sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla 
og utfordra i ulike fellesskap, og 
presentere forslag til korleis ein kan 
handtere påverknad og uønskte 
hendingar  



KROPPEN 
I denne oppgaven skal dere velge noen sider ved kroppen og           
endringer som skjer når man går fra barn til voksen. Dere kan velge             
hvilket produkt dere skal lage. Det kan være en presentasjon,          
Mindomo tankekart, eller brosjyre.  
 
1. Diskuter og bli enige om hvilke punkter dere vil finne ut mer om. Dere               
skal velge minst to tema. Forslag til tema dere kan velge mellom: 
- Kviser 
- Stemmeskifte 
- Hormoner 
- Mensen 
- Hår  
- Humør 
- Svettelukt  
- Muskler  
- Kjønnsorgan  
 
2. Diskuter og bli enige om hva slags produkt dere vil lage. Det er lurt å                
ha avklart dette før dere begynner å samle informasjon.  
 
3. Utforsk og finn informasjon om temaene dere har valgt. Se forslag til             
ressurser i lista under. Det er lurt å tenke på struktur. Presentasjon,            
tankekart eller brosjyre presenteres for klassen fredag.  
 
Ressurser: 
- Tellus 8  
- Skolenmin.cdu.no  
- https://sml.snl.no/pubertet 
-https://forskning.no/hormoner-menneskekroppen-hjernen/spor-en-forsker-hva
-skjer-med-kroppen-under-puberteten/1230352 
-https://www.ung.no/kropp/pubertet/1866_Hva_skjer_i_puberteten.html 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.creaza.com/no/
https://sml.snl.no/pubertet
https://forskning.no/hormoner-menneskekroppen-hjernen/spor-en-forsker-hva-skjer-med-kroppen-under-puberteten/1230352
https://forskning.no/hormoner-menneskekroppen-hjernen/spor-en-forsker-hva-skjer-med-kroppen-under-puberteten/1230352
https://www.ung.no/kropp/pubertet/1866_Hva_skjer_i_puberteten.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Folkehelse og livsmestring  
FAG  KJERNEELEMENT  KOMPETANSEMÅL  

NAT Kropp og helse  Drøfte spørsmål knyttet til seksuell og  
reproduktiv helse  

  
SAMF  Identitetsutvikling og fellesskap  

Undring og utforsking  
Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne 
grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, 
og presentere forslag til korleis ein kan  
handtere påverknad og uønskte hendingar  



GRIMRÅDET  
Dere skal være rådgivere for ungdom som har sendt inn          
problemene sine til radioprogrammet Grimrådet. Grimrådet er       
inspirert av p3s program Lørdagsrådet. Klikk dere inn på         
radiospilleren, og lytt til deler av en episode for å høre hvordan det             
foregår.  
 
1. Les gjennom problemene som er sendt inn til Grimrådet. Det kan            
være lurt å diskutere problemene litt på forhånd, og undersøke litt om            
temaene de tar opp. Kanskje er det noen regler dere må sjekke opp i,              
skaffe fakta om noe og så videre.  
 
2. Bli enige om hvilken rekkefølge dere skal ta opp problemene. Tenk            
på at det kan være lurt å variere litt mellom type problem, hvilke problem              
dere tror dere har mer/mindre å diskutere etc.  
 
3. Bruk Creaza til å spille inn radioprogrammet. Dere kan også bruke            
andre program, men husk at det er lurt å kunne redigere lydfilen. Bruk             
gjerne en jingle for eksempel etter introduksjon av rådet, og når dere            
avslutter. 
 
4. Lever podcasten på Classroom når dere er ferdige. Podcasten spilles           
av for klassen fredag.  
 
 
Håpløst forelska 
Hey Grimrådet. Jeg er en 14 år gammel gutt som trenger noen råd. De              
siste ukene har jeg snapa en del med ei jente som går på skolen min, og                
jeg tror jeg liker henne ganske godt. Vi snaper bare om vanlige ting og              
streaks, men hun svarer meg alltid ganske fort. Problemet er at når vi             
møter hverandre på skolen, så klarer jeg ikke å si noe. Jeg blir sjukt              
nervøs, flau og kommer ikke på noe å si. Jeg blir svett og tørr i munnen.                
Jeg er redd at det gjør at hun tror jeg ikke liker henne eller noe. Jeg vil                 
gjerne henge med henne irl, men jeg får jo helt noia. Jeg trenger råd,              
hva kan jeg gjøre for å ikke være så klein? Hvordan kan jeg vise at jeg                
liker henne? Dere kan kalle meg Kleine Kevin.  
 
 
  

https://radio.nrk.no/serie/loerdagsraadet
https://web.creaza.com/no/


Ikke helt klar? 
Hei Grimrådet! Jeg og kjæresten min er 13 og 16 år, dere kan kalle oss               
for Eline og Aleks. Vi har vært kjærester i snart ett år, men vi har kjent                
hverandre ganske mange år siden familiene våre alltid har vært mye           
sammen i ferier og sånn. Vi er ofte sammen etter skolen, og henger litt i               
helgene. Foreldrene våre vet at vi er kjærester, men vi får ikke lov til å               
overnatte hos hverandre. I det siste har jeg funnet på en del            
unnskyldninger for å ikke henge med Aleks etter skolen. Ikke fordi jeg            
ikke vil være sammen med ham lenger, men fordi han nesten bare vil at              
vi skal ligge i senga og.. ja. Vi har ikke hatt sex enda, men jeg merker at                 
han er klar for det og har lyst. Jeg er usikker på hva jeg vil. Jeg synes                 
det er vanskelig å prate om med ham, og vet ikke helt hva jeg skal si.                
Hva skal jeg gjøre? Hilsen Eline  
 
 
Ingen å henge med 
Hei Grimrådet! Først vil jeg bare si takk for et supert program, det er så               
gøy å følge med på rådene dere gir til andre. Nå trenger jeg råd selv.               
Jeg er 15 år gammel, og går i 10.klasse på en ungdomsskole i             
Kristiansand. Jeg har egentlig tenkt at jeg har en del venner, men i det              
siste har det skjedd mange ganger at gjengen min møtes uten at jeg blir              
invitert. Skjønner jo at det er corona og sånn, og at det ikke er lov å                
møtes så mange hjemme hos noen, men det er ikke så kult å alltid være               
den som ikke får komme. Noen ganger henger de også sammen ute, og             
ute kan man jo være flere sammen, men jeg blir likevel ikke spurt. Ofte              
så sier de ikke ifra, jeg ser bare på snapmap at de er samme sted, eller                
at noen poster noe på instastoryen sin. Føler liksom at jeg blir glemt, at              
ingen tenker på meg. På skolen er vi sammen som vanlig, da merker jeg              
ingenting, utenom at det er litt kjedelig at de prater om ting som har              
skjedd når jeg ikke har vært med. Hva kan jeg gjøre? Begynner å bli              
ganske lei av å alltid være alene. Jeg trenger råd. Hilsen P.  
 
 
 
Dumpa 
Hei! Jeg er 14 år gammel, og for noen uker siden ble jeg dumpa av               
kjæresten. Vi hadde vært sammen nesten et år, og jeg trodde vi hadde             
det fint, så jeg ble ganske overraska over at hun gjorde det slutt. Hun              
sendte en lang melding på snap hvor hun sa at hun ikke lenger følte det               
samme for meg, og etter det har jeg ikke fått svar på noen meldinger              
eller snaps som jeg har sendt. Vet ikke om hun har blokka meg. Hun har               



slutta å følge meg på insta. Jeg skjønner ingenting, og er helt ærlig             
knust. Når jeg treffer henne på skolen, så er det som hun later som jeg               
ikke finnes og at hun ikke kjenner meg. Hun smiler og ler, og ser ikke ut                
til å være lei seg for det i det hele tatt. Jeg gråter hver dag, klarer ikke å                  
følge med i timene på det lærerne snakker om. I morgen skal vi ha prøve               
i naturfag, og jeg kan absolutt ingenting, klarer ikke å konsentrere meg            
om noe. Mamma og pappa er greie, de sier det går over, men det føles               
virkelig ikke sånn. Alt jeg vil er å være glad igjen. Hva skal jeg gjøre?               
Takk for jobben dere gjør i Grimrådet. Hilsen Fortvila.  
 
 
Forbudt kjæreste 
Kjære venner i Grimrådet! Jeg er en 15 år gammel gutt, Chirag. Jeg er              
sykt lykkelig om dagen, føler jeg svever på en sky. Jeg er forelska, og              
har fått meg kjæreste. Vi har det dødsbra sammen, og jeg har aldri følt              
det på denne måten før noen gang. Jeg gleder meg til å sjekke mobilen              
hver morgen, og jeg gleder meg til kveldene hvor vi kan chatte sammen.             
Det er bare ett problem. Et ganske stort problem. Jeg er forelska i Adam.              
Det er ingen som vet at vi er kjærester, men de nærmeste vennene mine              
vet at jeg liker gutter. Det er ingen som vet at Adam liker gutter, han               
spiller fotball og er ganske god. Han sier det er mye homohate i             
garderoben når de trener og spiller kamper, så han tør ikke fortelle det til              
noen. Skjønner det jo på en måte, han vil ikke bli behandla annerledes             
eller miste creden sin. Jeg er redd for at dette skal gjøre at vi ikke holder                
sammen, for frykten for å bli avslørt er ganske stor. Det er kjipt å måtte               
holde kjæresten sin skjult og hemmelig fra alle andre, og det er grenser             
for hvor mye vi kan henge sammen uten at noen blir mistenksomme.            
Foreldrene mine har allerede spurt meg om vi er mer enn venner, de vet              
at jeg er homo. Har dere noen råd til meg? Hva kan jeg gjøre for å hjelpe                 
Adam?  
 
 
Nye venner 
Hei Grimrådet! Jeg heter Ida og er 13 år. Jeg er ganske lei meg om               
dagen, for mamma har fått ny jobb, og vi skal flytte. Vi skal ikke flytte               
sykt langt, men det er for langt til at jeg kan fortsette på den gamle               
skolen min, og etter vinterferien skal jeg begynne på ny skole. Jeg            
kjenner ingen der, og er ganske nervøs. Jeg har aldri flytta før, og har              
alltid gått på skole med folk jeg kjenner. Tenk om ingen liker meg der?              
Ingen vil være med meg? Jeg gruer meg til hva jeg skal gjøre i friminutt,               
til at læreren sier at vi kan velge grupper selv, når vi skal være to og to i                  



gymmen og sånne ting. Hva gjør man for å få seg nye venner? Føler jeg               
er ganske klein og stille rundt folk jeg ikke kjenner. Har dere noen gode              
råd til meg? Hilsen Ida.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Folkehelse og livsmestring  
FAG  KJERNEELEMENT  KOMPETANSEMÅL  

NORSK Muntlig kommunikasjon  
Tekst i kontekst  

Utforske og reflektere over hvordan tekster 
framstiller unges livssituasjon  
Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike 
muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål 
tilpasset mottaker og medium  

SAMF Identitetsutvikling og fellesskap  
Undring og utforsking  

Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og 
eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike 
fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan 
handtere påverknad og uønskte hendingar  



NORSK 

 

Hva betyr temaet folkehelse og livsmestring i norsk:  
I norsk handler temaet om å utvikle egen evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Slik kan du enklere gi 
uttrykk for egne følelser, tanker og erfaringer. Det er viktig for å ha gode relasjoner. Lesing av varierte 
tekster gjør at vi bekrefter og utfordrer vårt eget selvbilde og vår identitetsutvikling. 
 
 

 

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Skrive egen fortelling med virkemidler og varierte skrivemåter  
- Nynorsk: forstå og forklare hovudreglar for substantiv  
 
 

Aktiviteter Forbedre og ferdigstille egen fortelling. Leveres på Classroom. 
Arbeide med øvingsoppgåver om substantiv på skolenmin og i Nynorsk som sidemål s. 
124-132. 
 

4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Telle til ti på samisk  
- Fortelle om samiske språk  
- Fortelle om hvordan samiske tradisjoner videreføres i dag  
 

Aktiviteter Lese oversatt tekst fra samisk - (se læringsressurser under) 
Nye kontekst kurs 8.5 
Arbeide med øvingsoppgåver om adjektiv på skolenmin og i Nynorsk som sidemål 
s.133-137. 
 

5 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Utforske og reflektere over hvordan tekster fremstiller unges livssituasjon 

Aktiviteter Dialogcafé.  
Tekster: Caps - Jon Fosse, Rettferdighet og snowboardutstyr - Linn Skåber, Smadra - 
Brynjulf J. Tjønn (utdrag)  
Nynorsk: Øvingsoppgåver til adjektiv. Tekst 6 s. 50 i Nynorskboka. 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Eget opplegg, uke sex 

Aktiviteter  
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Retorikk og argumentasjonstyper: Lære forskjell på påstand og argument, samt måter å 
begrunne synspunkter på. 

Aktiviteter Kurs 4.5 i Nye Kontekst: s.134 - 139 
Lese ulike argumenterende tekster.  
Nynorsk: Nynorskboka s.40 + oppgåver s. 41 

9 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Kjenne igjen et leserinnlegg og skrive leserinnlegg selv. 
  

Aktiviteter Lese ulike leserinnlegg, jobbe med å skrive eget.  
Nye Kontekst s.137 
Nynorsk: Svake verb. Nynorskboka s. 145-148 

Vurdering: Innlevering fortelling norsk hovedmål  
Skriftleg prøve i substantivbøying på sidemål veke 4 
Fagsamtale og dialogcafé med muntlig karakter veke 5 

https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/kontekst8-10tekster2_nn/27
https://txt.no/tekst/smadra/
https://txt.no/tekst/smadra/


 
Læringsressurser:  
Skolenmin 
Nye kontekst  
Nynorsk som sidemål 
Oversatte tekster: Skolegutt - Laila Stien, Tekster 1 s. 366, “Koftemote” fra nasjonal prøve i lesing 
https://p3.no/dokumentar/sapmifil/  
https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI - Tell til ti 
Ti sjekkereplikkar for deg som vil flørte på samisk  
Mann dømt for hatefulle ytringer: – Han kalte dette for klovnedrakt  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetansemål: 
● Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og 

talespråkvarianter  
● Skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og 

ordbøying på hovedmål og sidemål  
● Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike 

formål tilpasset mottaker og medium  
● Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og 

skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
● gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer  
● 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  
● utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon 

 
 
 
 
 
 

https://p3.no/dokumentar/sapmifil/
https://www.youtube.com/watch?v=GNnFnpy9QPI
https://framtida.no/2020/10/21/ti-fraser-som-laerer-deg-a-florte-pa-samisk
https://www.nrk.no/sapmi/mann-domt-for-hatefulle-ytringer_-_-han-kalte-dette-for-klovnedrakt-1.14563099


 
ENGELSK 

 

Hva betyr temaet “Folkehelse og livsmestring” i engelsk: Gjennom litteraturen og 
kjennskap til historien får du et innblikk i hvordan mennesker har levd sine liv 
under skiftende forhold og historiske perioder. 
NB! Vi fullfører forrige plan for uke 1 og 2. Den finner du i google classroom 
under Temahefte. 
 

 

Læringsressurser:  
Searching 8  Chapter 6 “Storytelling” and Chapter 9 “Holy Island and the Vikings” 
 
 

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

How to tell a story? 
 

Aktiviteter  
Text B p.133, task 2 and 3 p.135 
Text C p.136 - 137 
Connecting texts p. 208 

4 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

How to tell a story? 
 

Aktiviteter Text G p. 144, task 11 p.144 
Retell the story; listen - write down nouns, verbs and adjectives - draw 4-5 pictures with 
line drawings - tell the story using the pictures. 

5 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Learn about the first known viking attack. 
 

Aktiviteter Text A p. 190 
Text B p. 191   Film: “The Attack on Lindisfarne” 
It/there 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Married life in the viking age. 
 

Aktiviteter Text E p. 197 - 198, task 7 and 8 p.198  
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
The vikings’ way of life. 
 

Aktiviteter Text C p.193 - 194, task 3, 4 and 5 p.195 
9 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Understand and discuss and reflect on literary texts. 
 

Aktiviteter Text G p.201 - 202, taska 11 and 12 p.203 
Text H p. 204, task 13 and 14 p. 205 
Adjectives/Adverbs p. 206 - 207 

Vurdering: Oral presentation week 4. 
Write your own story about the vikings week 7/9. 
Remember to take part in discussions in class! 
 



 
 
 
 

  

Kompetansemål: 
 

lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike typer tekster, inkludert selvvalgte 
tekster 
 
skrive formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og 
sammenheng som beskriver, forteller og reflekterer tilpasset formål, mottaker og 
situasjon 
bruke kunnskap om ordklasser og setningsstruktur i arbeid med egne muntlige og 
skriftlige tekster 
 
utforske og beskrive noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre 
språk eleven kjenner til, og bruke dette i egen språklæring 
 



Matematikk 

 

 
Hva betyr temaet folkehelse og livsmestring i matematikk:  

● I matematikk handler temaet om å utvikle egen evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig.  

● Slik kan elevene utvikle egne tanker, erfaringer i ulike praktiske og teoretiske situasjoner. 
 

 

Læringsressurser:  
Kopierte originaler. Kikora. Skolenmin.cdu.no 

  

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Repetisjon og øving til prøve i algebra. Se eget målark. 
 

Aktiviteter  

4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Repetisjon og øving til prøve i algebra. Se eget målark. 
Faktorisering, forkorting, kvadratiske likninger, praktiske situasjoner med bruk av 
likninger med en og to ukjente. (Kopieringsark + kikora) 

Aktiviteter 8D, 8E, 8F prøve på mandag. 
5 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Faktorisering, forkorting, kvadratiske likninger, praktiske situasjoner med bruk av 
likninger med en og to ukjente. (Kopieringsark + kikora) 

Aktiviteter Oppgaver + muntlig + rik oppgaver. 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Faktorisering, forkorting, kvadratiske likninger, praktiske situasjoner med bruk av 
likninger med en og to ukjente. (Kopieringsark + kikora) 

Aktiviteter Oppgaver + muntlig + rik oppgaver. 
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Repestisjon 
 

Aktiviteter Test i de siste temaene. Mndag 8D, E , F. 
8 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Vinterferie. 
 

Aktiviteter  

Vurdering:  
Skriftlig prøve i uke 4 og 7. 

Kompetansemål: 
● lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til 

praktiske situasjonar 
● lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar utforske forklare 

og samanlikne 
●  funksjonar knytte til praktiske situasjonar. 
● utforske algebraiske reknereglar 
● beskrive og generalisere mønster med eigne ord og algebraisk 

 



NATURFAG 
 

 

 

Hva betyr folkehelse og livsmestring i naturfag: I naturfag handler det tverrfaglige 
temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og 
ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og 
bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og 
miljø i både hverdags- og arbeidsliv. 
Se uke 6. 
 

 

 
 
 

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Prøve om atomer, molekyler, salter og periodesystemet. 
 

Aktiviteter skolenmin.cdu.no. Grunnleggende kjemi 
 
 

4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Kunne forklare hva som menes med en blanding og hva som menes med et rent stoff. 
Kunne forskjellen på jevn og ujevn blanding, og på grunnstoff og kjemisk forbindelse. 
Vite hva ord som smelte, fordampe, størkne og kondensere betyr. Vite hvordan 
partiklene i et stoff “oppfører” seg i ulike tilstander. 
 
 

Aktiviteter Tellus 8 side 152 - 157. 
5 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Kunne fortelle om vann som løsemiddel. Kunne skille vann fra løsninger. 

Aktiviteter Elevforsøk, destillasjon av en blanding. 
Tellus 8, side 158 - 161 
Skolenmin.cdu.no. Faseoverganger 
 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

UKE SEX. Opplegg kommer på planleggingsdag! 
 

Aktiviteter  
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Kjenne til noen gasser og kunne fortelle om egenskapene deres. 
 

Aktiviteter Tellus 8, side 161 - 166 
Elevforsøk, vi lager oksygen s 175. 

9 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Repetisjon og vurdering av kjemi del 2 
 

Aktiviteter Fagtekst/ kapittelprøve/ praktisk forsøk med vurdering/ muntlig prøve? 

Vurdering: Kapittelprøve fra skolenmin.cdu.no Grunnleggende kjemi. 
 
 
 

https://skolenmin.cdu.no/_/8-trinn/naturfag/grunnleggende-kjemi-5d667cedf0abdd002503f892-5eb14125bb6e2304940753f8-5e429195e73da50026265ffd


Læringsressurser: 
Tellus kapittel 6 
skolenmin.cdu.no 
 
 
 
 

  

Kompetansemål: 
● utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for 

 betydninger av noen forbrenningsreaksjoner 
● bruke atommodeller og periodesystemet til å gjøre rede for 

 egenskaper til grunnstoffer og kjemiske forbindelser 
● drøfte spørsmål knyttet til seksuell og reproduktiv helse 

 
 
 
 
 
 



SAMFUNNSFAG 

 

Hva betyr temaet folkehelse og livsmestring i samfunnsfag:  
At du skal bli bevisst på din egen identitet og identitetsutvikling. At du skal forstå hvordan alle individer er 
en del av ulike fellesskap. Faget skal bidra til at elevene gjør gode valg knyttet til seksualitet, rus og digital 
samhandling. Faget skal også bidra til å skape forståelse, respekt og toleranse for mangfoldet i 

samfunnet. 
 
 

 

Læringsressurser:  
- https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/undervisningso

pplegg/  
- https://brukhue.no/  
- https://www.ung.no/nettvett/  
- https://skolenmin.cdu.no/_/8-trinn/samfunnsfag/personvern-og-nettvett-5d667cedf0abdd0

02503f892-5eb2716e03c452001ef127b4-5da5c9452a8bcc013328857b?showIntro=true  
- https://www.fvn.no/mening/kommentar/i/K3mdKy/faedrelandsvennen-stenger-kommentar

feltet  
 
 

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Se læringsmål fra uke 47-2 

Aktiviteter Oppsummering repetisjon av den franske revolusjon og Napoleon.  

4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Se læringsmål fra uke 47-2 
- Jeg skal kunne si noe om min egen identitet og min rolle på sosiale medier. 

Aktiviteter Prøve om den franske revolusjon og Napoleon.  
Arbeid med nettvett, identitet og digitale spor. 

5 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Si noe om ulike sosiale plattformer 
- Si noe om lovverk angående bildedeling 
- Forklare og gjengi gode huskeregler på sosiale medier 

Aktiviteter Arbeid med nettvett, ulike plattformer for digitale sammenhenger, makt på sosiale 
medier. 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Se egen oppgave. 
 

Aktiviteter Tverrfaglig arbeid “uke sex”. Se egen oppgave 
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
- Si noe om personvern, opphavsrett og nettvett 
- Konflikter på sosiale medier 

Aktiviteter Arbeid med personvern, opphavsrett og nettvett. FVN stenger kommentarfeltet 
9 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
- Utforske og relektere over egne digitale spor og muligheten til å få slettet sporene og å 
verne om retten en selv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett. 
- Utforske ulike plattformer for digital samhandling og relektere over hvordan digital 
deltakelse og samhandling påvirker formen og innholdet i samfunnsdebatten. 

Aktiviteter Oppsummering nettvett 

Vurdering: Prøve om den franske revolusjon og Napoleon 
Muntlig aktivitet 

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/undervisningsopplegg/
https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/undervisningsopplegg/
https://brukhue.no/
https://www.ung.no/nettvett/
https://skolenmin.cdu.no/_/8-trinn/samfunnsfag/personvern-og-nettvett-5d667cedf0abdd002503f892-5eb2716e03c452001ef127b4-5da5c9452a8bcc013328857b?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/8-trinn/samfunnsfag/personvern-og-nettvett-5d667cedf0abdd002503f892-5eb2716e03c452001ef127b4-5da5c9452a8bcc013328857b?showIntro=true
https://www.fvn.no/mening/kommentar/i/K3mdKy/faedrelandsvennen-stenger-kommentarfeltet
https://www.fvn.no/mening/kommentar/i/K3mdKy/faedrelandsvennen-stenger-kommentarfeltet


 
 
 
 

  

Kompetansemål: 
● 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 

● reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og 
drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald 

● utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å 
verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett 

● reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og 
utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere 
påverknad og uønskte hendingar 

● reflekte over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og koleis desse 
grunngir standpunkta sine 

● utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis 
digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i 
samfunnsdebatten 

● beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på 
desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt 

 
 
 
 
 



 

 KRLE 

 

Hva betyr temaet folkehelse og livsmestring i KRLE: I denne perioden fortsetter vi med etikk. 
Gjennom diskusjon og samtaler diskuterer vi hva moral og etikk er. Hva betyr dette for oss i det 
daglige liv? Hva utfordringer og valg kan vi stå overfor? Vi skal i perioden bli kjent med sentrale 
filosofer. I uke 6 blir det eget opplegg blant med tema grensesetting.  

 

Læringsressurser:  
Horisonter 8 kap. 8 og kap. 1 
 

Uke  

3 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

ha oversikt over tema etikk og moral, ulike etiske problemstillinger. 
 

Aktiviteter Oppsummering av uke 1 og 2. Det blir en test i emnet. 

4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

vite hva som menes med eksistensielle spørsmål. 
 

Aktiviteter Samtale og oppgaver om det å undre seg, å tro, å tenke. 
5 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

vite hva som menes med en filosofisk samtale. Ha kunnskap om Sokrates. 
 

Aktiviteter Vi jobber med sidene 12-18 i Horisonter 8. 

6 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Eget opplegg 
 

Aktiviteter  
7 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
si noe om hvem Odin er 
 
 

Aktiviteter Horisonter 8 side 21-23. 
9 Læringsmål  

Jeg skal kunne: 
Oppsummering og prøve i emnet. 
 

Aktiviteter  

Vurdering:  
 

Kompetansemål: 
gjøre rede for og reflektere over ulike syn på kjønn og seksualitet i kristendom og 
andre religioner og livssyn 
 
utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å 
drøfte aktuelle etiske spørsmål 
 
reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et 
mangfoldig og globalt samfunn 
 



KROPPSØVING 

 

 

Hva betyr folkehelse og livsmestring i kroppsøving: I kroppsøving handler det 
tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å fremme god psykisk og 
fysisk helse og gi elevene verktøy til å ta ansvarlige livsvalg, i form av en aktiv 
livsstil og kjenne til hva som utgjør et sunt kosthold. 

 
 
 

 

 

Læringsmål: 

-Teori kosthold og fysisk aktivitet: Kjenne til viktige prinsipp rundt sunt kosthold og fysisk aktivitet. 
Hvorfor er dette viktig og hva er de konkrete anbefalingene? Også vite hvorfor hverdagslig aktivitet 
er viktig.  
-Turn (matte): Øve på grunnleggende ferdigheter på matte/”frittstående”: Stå i bru, forlengs- og 
baklengs rulle, slå hjul og araber, hodestående og håndstående. Samt balanse- og rytmeøvelser.  
Stikkord: Kroppsbeherskelse, styrke, balanse, bevegelighet, koordinasjon.  
-Styrke-/sirkeltrening: Kunne utføre øvelser med egen kroppsvekt teknisk riktig (f.eks knebøy, 
push-up, utfall, planke, rygghev, kroppshev i bom, spenstøvelser) og kjenne til hvilke muskelgrupper 
man trener i de pågjeldende øvelsene.  
-Kjenne til viktigheten av allsidighet (hvordan forbedre/vedlikeholde styrke, utholdenhet, spenst, 
balanse, koordinasjon)  
-Innebandy: Øve på grunnleggende ferdigheter som pasninger, kontrollere ballen, skyte og gjøre 
hverandre gode.  
Fokus på fair play og gjøre hverandre gode.  

Vurdering: 
● Innsats, samarbeid og «fair play» (følge regler, samspill, respekt for medelever og lærere).  
● Mestring av de ulike aktivitetene/øvelsene.  

Uke Aktiviteter klasse A og D Aktiviteter klasse B og E Aktiviteter klasse C og F 

3 Innebandy ⅓ hall ved J Styrke- sirkeltrening Turn (matte) 

4 Innebandy 2/3 hall Teori Turn (matte) 

5 Turn (matte) Innebandy ⅓ hall ved J Styrke- sirkeltrening 

6 Turn (matte) Innebandy 2/3 hall Teori 

7 Styrke- sirkeltrening Turn (matte) Innebandy ⅓ hall ved J 

9 Teori Turn (matte) Innebandy 2/3 hall 



Læringsressurser:  
Aktuelle lenker:  
-1. Kostholdsopplegg: 1 dobbeltime, f.eks bruke Olympiatoppens opplegg: 
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/undervisningsopplegg/pag
e537.html  
+ 
-Helsedirektoratets anbefalinger: 
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet  

 
 
 

  

Kompetansemål: 
-utforske eigne moglegheiter til trening, helse og velvære gjennom leik, dans, 
friluftsliv, idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 
-trene på og utvikle ferdigheiter i varierte bevegelsesaktivitetar 
-bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar på ein slik måte at det kan medverke til 
framgang for andre 
-anerkjenne ulikskap mellom seg sjølv og andre i bevegelsesaktivitetar og 
inkludere alle, uavhengig av føresetnader 

 
 

http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/undervisningsopplegg/page537.html
http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/undervisningsopplegg/page537.html
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet


KUNST OG HÅNDVERK 

 

Hva betyr temaet folkehelse og livsmestring i kunst og håndverk:  
- Du skal opparbeider praktiske ferdigheter og evne til å stille spørsmål, møte utfordringer i 

hverdagen og se muligheter i ukjente situasjoner 
- Du får verktøy til å utforske meninger, ideer og følelser og til å uttrykke deg gjennom ulike 

formater og arenaer. Arbeid med visuell og materiell kultur bidrar til å styrke ditt selvbilde og 
identitetsutvikling, gir forståelse av mangfold og skaper mening i tilværelsen. 

 

 
Læringsressurser:  
 
Legges fortløpende ut i google classroom 
 
Manga: https://www.wikihow.com/Draw-Anime-or-Manga-Faces 
Akt: https://youtu.be/597CAFmzr4o 
 
Topunktsperspektiv: 
Engelsk: https://youtu.be/felys-u4nfk 
Norsk: https://www.youtube.com/watch?v=Empo_zjrM2U 
https://youtu.be/TxffNZN64Kc 
 
Programmer: https://canvas.apps.chrome 
 

 
  

Uke  

3-4 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Lære å se, studere og observere. Utvikle evne til skapende tankeprosesser og 
praktisk problemløsing 

- Tegne frihåndstegninger med bly/kull. 
- Prøve ut ulike teknikker og visuelle uttrykk. Tegne digitalt i canvas.com.  

Aktiviteter - Vi skal gjøre ulike tegneøvelser. Du skal lære om ansiktets og menneskekroppens 
proporsjoner. 

- Du skal tegne selvportrett, karikaturtegning, kroki, manga/anime, skyggelegging, 
perspektiv m.m. 

5-9 Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

- Tegne topunktsperspektiv av et rom og et hus. 

Aktiviteter - Vi skal lære å tegne hus og et rom ved hjelp av topunktsperspektiv 

Vurdering: - Mappeinnlevering av utvalgte tegninger inkludert et selvportrett. Dette leveres 
enten digitalt, eller i papirform. 

- Innlevering av topunktsperspektiv tegning. 

Kompetansemål: 
 
Kjerneelement: 

- Håndverksferdigheter, visuell kommunikasjon og kunst og design prosesser. 
 

Læreplanmål: 
- Visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy 
- Reflektere kritisk over visuelle virkemidler og eksperimentere med ulike visuelle uttrykk i en skapende prosess 
- Fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og 

presentere valg fra idé til ferdig resultat. 
 

https://www.wikihow.com/Draw-Anime-or-Manga-Faces
https://www.wikihow.com/Draw-Anime-or-Manga-Faces
https://youtu.be/597CAFmzr4o
https://youtu.be/597CAFmzr4o
https://youtu.be/felys-u4nfk
https://youtu.be/felys-u4nfk
https://www.youtube.com/watch?v=Empo_zjrM2U
https://www.youtube.com/watch?v=Empo_zjrM2U
https://youtu.be/TxffNZN64Kc
https://canvas.apps.chrome/
https://canvas.apps.chrome/


Fransk 

 

Hva betyr temaet ….. i fransk: 
 
 
 

 

Læringsressurser: C’est chouette 1 kap. 4 og 5 med tilhørende nettsider 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uke  

1 
 

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

Si noe om familien min både skriftlig og muntlig 

Aktiviteter Lage en presentasjon av familien min skriftlig. 

2 
 

 
Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Si noe om familien min både skriftlig og muntlig 

Aktiviteter Gjøre ferdig presentasjon av familien min skriftlig. Presenter denne muntlig. 
3 
 

 
Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Fortelle/spørre om fritidsaktiviteter 
Bøye det uregelrette verbet “faire” i presens (se s.200) 

Aktiviteter Lese, oversette og samtale om tekstene s. 60 (gloser s.65) 
Oppgaver: nr. 1,2, 3  og 4a s.67 og nr.14 s.70 

4  
Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Uttrykk for været og navn på årstidene 
Si hva jeg liker/ikke liker om fritidsaktiviteter og årstider 
Stille spørsmål som begynner med “qu’est-que” 

Aktiviteter Lese, oversette og samtale om tekstene s.63 
Oppgaver: nr.15, 16, 17 og 18 s.70-71 + 10b , 12a s.69  

5  
Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Bruke relevante ord/uttrykk for å samtale om fritidsaktiviteter og årstider/vær 
Oppfatte de nevnte ord/uttrykk i nye sammenhenger 

Aktiviteter Lytte- og samtaleøvinger 
6  

Læringsmål  
Jeg skal kunne: 

 
Vise hva jeg har lært skriftlig - Se læringsmål uke 3, 4 og 5 

Aktiviteter Forbered deg til prøven. Repeter ved hjelp av nettsidene. 
Skriftlig prøve 

Vurdering:  
Presentasjon av familien skriftlig og muntlig 
Lesing, (oversettelse) og samtale om tekstene  i kap.5 
Skriftlig prøve kap.5 (Se læringsmål.) 



  

Kompetansemål: 
- Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmål og det nye språket 
- Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler 
- Presentere ulike emner muntlig 
- Kommunisere med forståelig uttale 
- Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 
- Bruke grunnleggende språklige strukturer 
- Forstå hovedinnholdet i tekster 
- Samtale om dagligliv 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Planleggeren 
Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

3  
 
 
 
 
 

    

4  
 
 
 
 
 

    

5  
 
 
 
 
 

    

6  
 
 
 
 
 

    

7  
 
 
 
 
 

    

8 VINTERFERIE 

9  
 
 
 
 
 

    



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 KRLE 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 NAT 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  


