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Harald Oscar Sohlberg ( 1869- 1935) var en  

norsk, nyromantisk billedkunstner. Han arbeidet 

med oljemaleri, akvarell, tegning,litografi og radering. Vinternatt 

i Rondane, også kalt Vinternatt i fjellene, er det mest kjente bildet. Det lagde 

han i flere utgaver, både som oljemaleri og fargelitografi. Den første utgaven 

ble til i 1901. Hovedutgaven, det vil si det store oljemaleriet 

i Nasjonalgalleriet, ble imidlertid ikke ferdig før vinteren 1913–1914, etter at 

det var påbegynt i 1911. Siden arbeidet han videre med motivet som 

fargelitografi, og også en maleriutgave i de siste leveårene. Til sammen finnes 

det, i tillegg til alle litografiene, 20 utgaver av bildet, de fleste 

i vannfarger eller i blandet teknikk på papir. 

http://no.wikipedia.org/wiki/1869
http://no.wikipedia.org/wiki/1935
http://no.wikipedia.org/wiki/Nyromantikken
http://no.wikipedia.org/wiki/Maler
http://no.wikipedia.org/wiki/Oljemaleri
http://no.wikipedia.org/wiki/Akvarell
http://no.wikipedia.org/wiki/Tegning
http://no.wikipedia.org/wiki/Litografi
http://no.wikipedia.org/wiki/Radering
http://no.wikipedia.org/wiki/Rondane
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fargelitografi&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/1901
http://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalgalleriet
http://no.wikipedia.org/wiki/1913
http://no.wikipedia.org/wiki/1914
http://no.wikipedia.org/wiki/1911
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannfarger
http://no.wikipedia.org/wiki/Papir
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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 

Utviklingssamtalene starter fortsetter i uke 47. Invitasjon og skjema med foreløpige vurderinger i de 

ulike fag sendes hjem med elevene. 

I samarbeid med FAU arrangeres det i tradisjonens tro Julemarked torsdag 6.desember. 

Alle foresatte oppfordres til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside, www.gosenskole.no. 

Sunn livsstil 
 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Det serveres nå havregrøt, noe som er veldig populært. 

Elevene kan også forsyne seg med knekkebrød og pålegg. 

I lunsjen tilbyr kantinen salat, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

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

   

Vurdering – Se kalender bakerst i planen  

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer  

• Uke 47/48  Elevene gjennomfører Elevundersøkelsen  

• Uke 49  Julemarked  

• Uke 50  Markering av Lucia- dagen med besøk fra Gosen barnehage 

• Uke 51  Juleball onsdag 19.desember, julekonsert 20.desember 
  

 

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 

 

 

 

 

 

Språk, 

litteratur og 

kultur 

 

 

 

 

 

 

Lese og analysere et 

bredt utvalg av 

tekster i ulike 

sjangere og medier 

på bokmål og 

nynorsk og formidle 

mulige tolkninger. 

 

Gjenkjenne 

virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og 

sammenligninger, 

symboler og 

språklige bilder.  

 

Presentere tema og 

uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale 

samtidstekster og 

noen klassiske 

tekster i norsk 

litteratur.  

 

Kontekst 

 

Karen - 

Alexander L. 

Kielland 

 

Karens jul - 

Amalie Skram 

 

Victoria - Knut 

Hamsun 

 

 

Victoria - film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 som inneholder tall, 

størrelser eller geometriske figurer 

 

 

Digital 

Bruke digitale medier og verktøy til 

å innhente informasjon. 

Analyserer og reflekterer 

● Gjenkjenner virkemidlene og kan forklare 

hvordan de blir brukt i tekstene. 

● Analyserer tekster og formidler mulige 

tolkninger ut fra tiden de ble skrevet i. 

● Presenterer tema og uttrykksmåter i et utvalg 

klassiske tekster. 

 

Forstår og tolker 

● Gjenkjenner noen virkemidler og kan snakke 

om hvordan disse påvirker innholdet i teksten. 

● Gjengir innholdet i tekstene og tolker noe.  

● Presenterer tema i tekstene 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noe om virkemidler. 

● Gjengir hovedinnholdet i teksten 

● Kan snakke om hva teksten handler om. 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Language 

Learning 

 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Write different types of texts with structure 

and coherence 

Use central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts 

Explain features of history and geography 

in (...) the USA 

Discuss and elaborate on different types of 

English literature from English-speaking 

countries 

Create (...) own texts inspired by English 

literature, films and cultural forms of 

expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listening to, 

understanding and 

discussing topics and 

issues to acquire more 

specialised knowledge 

Writing 

Planning, formulating 

and working with texts 

that communicates and 

that are well structured 

and coherent 

Reading 

Read to understand, 

reflect on and acquire 

insight and knowledge 

across cultural borders 

Numeracy 

Develop a repertoire of 

mathematical terms in 

English  
Digital skills 

Gathering and 

processing information 

to create different kinds 

of text 

 

Analysis and Reflection 

● Discusses different texts in writing.  

Elaborates on theme, characters, 

moral and the literary means. 

● Plans, formulates and creates own, 

well structured, texts inspired by 

English literature and films.   

● Expresses oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose and 

situation.   

 

Comprehension and Usage 

● Discusses different texts in writing. 

● Plans, formulates and creates own 

texts inspired by English literature 

and films 

● Expresses oneself coherently, suited 

to the purpose and situation. 

 

Reproduction of Skills 

● Retells part of the plot of different 

short stories. 

● Expresses oneself in English, both 

orally and written. 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tal og algebra 

 

 

 

Statistikk, 

sannsyn og 

kombinatorikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke faktorar, potensar, 

kvadratrøter og primtal i 

berekningar 

 

 

Behandle, faktorisere og 

forenkle algebrauttrykk, 

knyte uttrykka til 

praktiske situasjonar, 

rekne med formlar, 

parentesar og brøkuttrykk 

og bruke 

kvadratsetningane 

 

ordne og gruppere data, 

finne og drøfte median, 

typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, 

presentere data, med og 

utan digitale verktøy, og 

drøfte ulike 

dataframstillingar og kva 

inntrykk dei kan gje 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt. 2  

 

 

 

Grunntall 10 kapt. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig   

Utvikle bruken fra et enkelt 

matematisk språk til å bruke presis 

fagterminologi og uttrykksmåte og 

presise begrep 

Skriftlig 

Bruke matematiske symbol og det 

formelle matematiske språket til å 

løse problem og presentere 

løsninger 

Lesing 

Forstå og bruke symbolspråk  

Regning  

Bruke symbolspråk, matematiske 

omgrep, framgangsmåter og 

varierte strategier til 

problemløysing og utforsking 

Digitale ferdigheter 

Bruke og vurdere digitale verktøy 

til beregninger, problemløysing, 

simulering og modellering 

Analyserer og reflekterer  

• Kombinerer begreper og kunnskap fra ulike 

områder og behandle forskjellige matematiske 

representasjoner og formler på en sikker måte 

• Presenterer løsninger på en veldisponert, 

oversiktlig, systematisk og overbevisende måte 
 

Forstår og tolker  

• Har forholdsvis god begrepsforståelse og 

kunnskap om ulike representasjoner og formler 

og behandlingen av dem 

• Presenterer i varierende grad løsninger på en 

sammenhengende måte 
 

Finner og henter ut informasjon  

• Har noe fag- og begrepsforståelse og kan bruke 

den i enkel ferdighetstrening 

• Presenterer fremgangsmåter, metoder og 

løsninger på en forenklet og mindre 

sammenhengende måte 
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KRLE 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Hinduismen og 

buddhismen 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved 

hinduisme og buddhisme 

og hinduistisk og 

buddhistisk tro som 

livstolkning i forhold til 

andre tradisjoner; 

likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

Drøfte utvalgte tekster fra 

hinduistisk og buddhistisk 

skrifttradisjon 

Gi en oversikt over 

mangfoldet i hinduismen 

og buddhismen, viktige 

historiske hendelser og 

hinduismens og 

buddhismens stilling i 

Norge og verden i dag 

Beskrive og reflektere over 

særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk 

knyttet til hinduismen og 

buddhismen 

 

 

 

“Horisonter 9” 

Gyldendal 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: Samtale, 

dialog, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper 

om religioner. Klargjøre 

tanker, erfaringer og 

meninger 

 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, 

tolke, reflektere over 

fagstoff 

 

Regning:  

Anvende ulike 

tidsregninger 

 

Digital: 

Utforske religioner og 

livssyn for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Forklare særpreget ved hinduismen og buddhismen 

● Reflekter over likhetstrekk og forskjeller ved andre 

tradisjoner 

● Gjøre rede for viktige historiske hendelser og mangfoldet i 

hinduismen og buddhismen 

● Reflekterer over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk 

innen hinduismen og buddhismen 

● Drøfte utvalgte tekster innen hinduismen og buddhismen 

 

Forstår og tolker 

● Forklare særpreget ved hinduismen og buddhismen 

● Kjenne til viktige historiske hendelser og mangfoldet i 

hinduismen og buddhismen 

● Forklare særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk innen 

hinduismen og buddhismen 
● Kjenne til utvalgte tekster innen hinduismen og 

buddhismen 
  

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenne til noe av særpreget innen hinduismen og 

buddhismen 

● Kjenne til noe  kunst, arkitektur og musikk innen 

hinduismen og buddhismen 
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Samfunnsfag 

 
  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforskeren 

 

 

 

 

 

 

 
Sammenligne størrelser, 

struktur og vekst i 

befolkningen og  

analysere 

befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i 

nyere tid 

 

Kartlegge variasjoner i 

levekår i ulike deler av 

verden, forklare de store 

forskjellene mellom 

fattige og rike og drøfte 

tiltak for jevnere 

fordeling 

 
Bruke statiske kilder til å 

beregne og beskriver 

tendenser og variasjoner 

i samfunnsfaglige 

drøftinger, og vurdere 

om statistikken gir 

pålitelig informasjon. 

 

 

 

Underveis: Geografi 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger ved å bruke fakta, teorier, 

definisjoner og fagombegrep i innlegg, 

presentasjonar og ytringer.  

  

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle og 

dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg å 

sammenligne og drøfte årsaker, virkninger og 

sammenhenger.  

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og mennesker.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med og 

vurdere talltilfang om faglige tema, og å 

framstille dette i tabeller, grafer og figurer 

 

Digital: kunne bruke digitale ressursar til å 

utforske nettsteder, søke etter informasjon, 

utøve kildekritikk og velge ut relevant 

informasjon om samfunnsfaglige tema.  

Analyserer og reflekterer 

● Forklarer hvordan 

befolkningsutviklingen foregår. 

● Reflektere over 

befolkningsutviklingen, 

urbanisering og flytting i nyere 

tid. 

● Kartlegger variasjoner i levekår 

i ulike deler av verden 

Forstår og tolker 

● Gjør greie for 

befolkningsutvikling. 

● Gjør rede for 

befolkningsutviklingen, 

urbanisering og flytting i nyere 

tid. 

● Gjør greie for variasjoner i 

levekår i ulike deler av verden. 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til endringer i 

befolkningsutvikling. 

● Kjenner til 

befolkningsutviklingen, 

urbanisering og flytting i nyere 

tid. 

● Kjenner til at det er ulike 

levekår i verden. 
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk 

energi fra fornybare og 

ikke-fornybare 

energikilder, og diskutere 

hvilke miljøeffekter som 

følger med ulike måter å 

produsere energi på. 

 

 

 

 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner 

og resultater i en rapport. 

 

 

Eureka 10 kap. 6 

og 12 

 

 

Nettressurser: 

 

Viten.no – 

Global 

oppvarming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Innhente, bearbeide og framstille 

tallmateriale. 

 

Digital  
Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere kilder 

og velge ut relevant informasjon om 

naturfaglige tema. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Formulerer hensiktsmessige hypoteser, diskuterer 

resultater og observasjoner og gir presise 

konklusjoner i rapporter. 

● Utdyper en eller to energikilders produksjon av 

elektrisitet med hensyn til begreper, faguttrykk og 

definisjoner gjennom en forklarende tekst. 

● Reflekterer rundt sammenhengen mellom årsak og 

virkning knyttet til en eller to energikilders 

påvirkning på miljø.  

 

Forstår og tolker 

● Gjennomfører undersøkelser og forsøk, og 

presenterer resultater, analyser og konklusjoner i 

en rapport. 

● Forklar hvordan en eller to energikilder 

produserer elektrisk energi gjennom en 

forklarende tekst. 

● Forklarer noe om sammenhengen mellom årsak 

og virkning knyttet til en eller to energikilders 

påvirkning på miljø.  

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjengir fakta om en eller flere energikilder 

● Kan gi en enkel beskrivelse av drivhuseffekten og 

miljøutfordringer knyttet til fossilt brennstoff. 

● Skriver enkle rapporter fra undersøkelser og 

forsøk. 
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Preposisjoner 

Setningsanalyse 

 

Kommunikasjon 

Muntlig 

presentasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Dresden 

Juletradisjoner 

Høytider 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og muntlige 

tilpassede og autentiske tekster i ulike 

sjangere 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Auf Deutsch 3 

 

 

 

 

Muntlig 

presentasjon  

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenligner juletradisjoner og skikker i 

Tyskland og Norge 

● Snakker tysk med tydelig og god uttale og 

intonasjon 

● Har et rikt ordforråd 

● Presenterer en utfyllende presentasjon av 

Dresden 

 

Forstår og tolker 

● Kan en del fakta om juletradisjoner og 

skikker i Tyskland 

● Snakker tysk med forståelig uttale 

● Forstår og bruker aktuelle begrep 

● Kan delta i en samtale om Dresden 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lister opp litt fakta om juletradisjoner og 

skikker i Tyskland 

● Leser tysk med forståelig uttale 

● Bruker noen grunnleggende begrep 

● Kan framføre noen setninger Dresden 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Le passé composé 

L’imparfait 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Juletradisjoner 

Høytider 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og muntlige 

tilpassede og autentiske tekster i ulike 

sjangere 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Ouverture 10 

(grammatikk) 

 

Utdelt hefte 

 

 

 

Muntlig 

presentasjon 

av seg selv 

og sin familie 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenligner juletradisjoner og skikker i 

Frankrike og Norge 

● Snakker fransk med tydelig og god uttale 

og intonasjon 

● Har et rikt ordforråd 

● Presenterer en utfyllende presentasjon av 

seg selv og sin familie 

 

Forstår og tolker 

● Kan en del fakta om juletradisjoner og 

skikker i Frankrike 

● Snakker fransk med forståelig uttale 

● Forstår og bruker aktuelle begrep 

● Kan presentere en beskrivelse av seg selv 

og sin familie 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lister opp litt fakta om juletradisjoner og 

skikker i Frankrike 

● Leser fransk med forståelig uttale 

● Bruker noen grunnleggende begrep 

● Kan framføre noen setninger om seg selv 

og sin familie 
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Español  
 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

Presentere en 

spansktalende 

artist/gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Latin-Amerika... 

 

Jul i 

spansktalende 

land 

 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding. 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

tekster 

 

geografi…. 

 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

 

 

 

¡VALE! 3 

 

Utdelt materiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om 

tema og kan bruke dem skriftlig og muntlig  
● Kommuniserer fritt med god uttale og 

kjenner til de viktigste uttalereglene 
● Snakker fritt uten manus 

● Former fullstendige setninger med refleksive 

verb 
 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig  
● Kommuniserer med forståelig uttale 
● Snakker noe fritt, men leser en del fra manus 
● Kan formulere enkle setninger med 

refleksive verb 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig 
● Leser med forståelig uttale rett fra manus 
● Har noe forståelse for bruk av refleksive 

verb 
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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 

 

Utforske og vurdere 

hvordan digitale 

medier påvirker og 

endrer språk og 

kommunikasjon 

 

 

Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film: The 

Incredibles 

 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger. 

 

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og utforske og 

reflektere over stadig mer krevende 

tekster. 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og forstå 

grafiske framstillinger i hverdagslige 

sammenhenger. 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Formidler medieoppslag med presist 

språk, god uttale og egne 

refleksjoner 

● Reflekterer over innhold og 

virkemidler i film, musikkvideo og 

sangtekster 

 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer hovedinnholdet i et 

medieoppslag på tydelig engelsk 

med grei uttale 

● Forklarer innholdet i en film, 

musikk video og sangtekster på en 

god måte 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjenforteller hovedinnholdet i et 

medieoppslag på engelsk 

● Gjenforteller hovedinnholdet i en 

film, musikkvideo og sangtekst 
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Internasjonalt samarbeid  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

 

 

Etablere kontakt 

med enkeltelever 

eller grupper 

 

Planlegge, 

produsere og 

kommunisere 

innhold 

 

 

 

Utveksle 

synspunkter og 

forskjeller og 

likheter mellom 

egen og andres 

kultur og interesser 

 

 

 

 

 

 

 

Internett og diverse 

kilder 

 

 

FN - film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler med ulike 

temaer 

 

Skriftlig 

Formidle egne og andres synspunkter på 

en tydelig og hensiktsmessig måte  

 

Lesing 

Finne nyttig informasjon, oppleve og 

forstå resonnement. Utvikle evne til å 

tolke og forstå ulike tekster 

 

 

Regning 

Bruke, sammenligne, analysere og 

presentere statistisk materiale som 

illustrerer utvikling og variasjon. 

 

 

Digital 

bruke digitale ressurser hensiktsmessig og 

utøve kildekritikk og nettvett 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Presenterer et emne oversiktlig og 

med relevant informasjon og viser 

høy grad av innsikt og refleksjon 

 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer et emne oversiktlig og 

med informasjon, og viser god 

forståelse og evne til å tolke stoffet 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Presentere et emne med noe oversikt 

og informasjon 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

Design 

 

Trearbeid 

Tekstil 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjoner. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Utdelt 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 

kunst og håndverk om sitt eget og 

andres arbeid. 

 

Skriftlig 

Å omsett ideer til tegn. 

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og symboler 

og om å få inspirasjon til 

skapende arbeid. 

 

Regning 

Å kunne regne i kunst og 

håndverk innebærer blant annet å 

arbeide med proporsjoner og 

dimensjoner. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon 

for eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser for å utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt. 

● Analyserer prosessen og redegjør for 

valg som er gjort underveis. 

● Reflekterer over kvaliteten på eget 

arbeid og hva som kunne vært gjort 

annerledes. 

 

 

Forstår og tolker 

● Tegner skisser for å utvikle en av ideene 

mine. 

● Forklarer valg av idé. 

● Lager et produkt. 

● Beskriver ulike løsningsalternativ. 

● Vurderer kvalitet i eget arbeid. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Tegner skisser som viser ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp av lærer. 

● Beskriver eget arbeid. 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Innebandy 

 

Basistrening 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

bevegelsesaktiviteter. 

 

Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode. 

 

 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer til å utvikle 

egen kropp og helse. 

 

Forklare sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, 

livsstil og helse. 

 

Internett: 

 

http://ndla.no/nb/

node/17868 

 

http://ndla.no/nb/

node/6859 

 

http://ndla.no/nb/

node/6852 

 

 

 

Muntlig 

Formidler inntrykk og 

opplevelser fra ulike 

aktiviteter. Lytte til andre og 

gi respons og være bevisst på 

mottakeren når en snakker. 

Samtale om regler. 

 

Lesing 

Hente, tolke, forstå og 

vurdere informasjon fra 

aktuelle tekster for faget. 

 

Regning 

Måler lengde, tider og 

krefter. Bruke, forstå og 

tolke når en skal planlegge 

og gjennomføre 

treningsarbeid. 

 

Digitalt 

Bruke digitale verktøy for å 

finne informasjon, planlegge 

aktivitet og trening. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Mestrer fair play og gjør andre gode. 

● Viser evne til utvikling innen 

basistrening. 

● Mestrer forskjellige skudd, mottak 

og pasninger. 

● Har ballkontroll. 

● Kan reglene i innebandy, bruker dem 

aktivt. 

 

Forstår og tolker 

● Bruker fair play og forsøker å gjøre 

andre gode. 

● Viser tegn til utvikling innen 

basistrening. 

● Bruker forskjellige skudd, mottak og 

pasninger. 

● Har delvis ballkontroll. 

● Kan regler. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Kjenner til muligheten for utvikling 

innen basistrening. 

● Deltar i innebandy. 

● Hørt om regler. 

 

http://ndla.no/nb/node/17868
http://ndla.no/nb/node/17868
http://ndla.no/nb/node/6859
http://ndla.no/nb/node/6859
http://ndla.no/nb/node/6852
http://ndla.no/nb/node/6852
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Musikk 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Komponering 

 

 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke digitalt 

opptaksutstyr og 

musikkprogram til å 

manipulere lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner. 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med vekt på 

rytmisk musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi 

valgene 

Skape egne danseuttrykk 

med utgangspunkt i 

musikkens karakter 

 

 

 

 

 

CD-er 

 

Gosenrevyens 

musikkatalog 

 

 

Digitale verktøy for 

musikkredigering 

 

 

 

 

 

 
Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, 

symboler, tegn og former for 

notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for 

notasjon, og spiller inn et 

stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalsk 

opplevelse, 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 

 

● Bruker digitalt opptaksutstyr og 

musikkprogram til å manipulere lyd og 

sette sammen egne komposisjoner med 

god rytme og melodi 

● Fremfører alle sangene med god rytme 

og melodi 

● Viser instrumental utvikling, og evne til å 

uttrykke seg musikalsk 

Forstår og tolker  

● Bruker musikkprogram til å sette 

sammen egne komposisjoner 

● Fremfører noen av sangene 

● Danser for det meste rytmisk korrekt, 

får med armer og bein i dansen 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker musikkprogram  

● Fremfører deler av noen sanger 

● Danser tidvis rytmisk korrekt 
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Stasjon Kompetansemål 

Sang 

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

Komponering 

 

 

● Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. 

● Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon 

● Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 

 
Samspill 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 
  

uke Sang Komponering Samspill 

40 Gr.1 Gr. 2 Gr.3 

41 Høstferie Høstferie Høstferie 

42 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

43 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

44 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

45 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

46 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

47 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

48 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

49 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

50 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 
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Utdanningsvalg 
 

Hovedom

råde 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige 

valg 

 

 

 

 

Utdanning 

og yrker 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Samle, analysere og bruke 

informasjon om utdanning 

og yrker på ulike måter i 

karriereplanleggingen 

 

 

Beskrive de yrkesfaglige og 

studieforberedende 

utdanningsprogrammene i 

hovedtrekk 

 

Undersøke muligheter for 

arbeid på det lokale 

arbeidsmarkedet 

 

 

Internett 

 

 

Vilbli.no 

 

Utdanning.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Drøfte og reflektere over 

verdier, ønsker og interesser 

 Skriftlig 

Formulere og argumentere 

for personlige mål og planer 

Lesing 

Innhente og forstå relevant 

informasjon fra ulike kilder 

Regning 

Bearbeide og tolke statistisk 

informasjon 

Digital  

Søke, vurdere , velge ut, 

bruke og ta vare på 

informasjon 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men bokstaven D for 

deltatt på vitnemålet. 

 

Men uansett så er det viktig å gjøre en god jobb her, det 

gjelder jo din egen fremtid. 
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Arbeidsplan 
Arbeidsplan uke 47 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Litteraturhistorie Muntlig vurdering: Presentasjon av litterære perioder. 

MAT 

 

Repetisjon av kapt. 2 
   

ENG 

 

Read the excerpt from “To 

Kill a Mockingbird” 

Which of Scout’s attempts to 

avoid school do you like the 

most?  Why? 

Give examples from the text of a positive 

way of talking about other people and a 

negative way of talking about other people. 

Comment on what you think is 

meant by these statements: 

“Don’t say nigger, Scout.  That’s 

common.” 

“Try fighting with your head for a 

change.” 

“I couldn’t hold my head up in 

town.” 

SAM 

 

Vurdering  

Geografi: Flytting. Les s. 

181-193 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s. 67-81 

Geografi: Flyktninger 

Les s. 197-201 

Vurdering 

Geografi: Flytting. Les s 181-

193 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s. 67-81 

Geografi: Flyktninger 

Les s. 197-201 

Vurdering 

Geografi: Flytting. Les s. 181-193 

Samfunnskunnskap: Det flerkulturelle 

samfunnet 

Les s. 67-81 

Geografi: Flyktninger 

Les s. 197-201 

Vurdering 

Geografi: Flytting. Les s. 181-193 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s. 67-81 

Geografi: Flyktninger 

Les s. 197-201 

NAT 

 

Fossilt brennstoff og miljø. Studer s.166-119. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse forskjellen på “vanlig drivhuseffekt” og 

“økt drivhuseffekt”. Bruk begreper som kjemisk energi og drivhusgasser i forklaringen. 

Spansk 

 

    

KRLE 

 

Repetisjon: 

Hinduismen  

Lese s. 8-19 (Classroom) 

Lese s. 8-19  Lese s. 8-19  Lese s. 8-19  

Tysk Kap. 3 Dresden Les tekst B og lær 5 gloser  Les tekst B og lær 8 gloser Les tekst B og lær 12 gloser 
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 Tekst B Oppg. A 7 Oppg. A 7 

Fransk 

 

Meg selv og min familie 

Imparfait og nektelse ved 

passé composé 

Jobb med presentasjonen av deg selv og din familie (powerpoint) som skal framføres muntlig denne uken + uke 49. 

Eng 

ford 

The Incredibles Describe the plot and one of the 

characters.  

Describe the plot and two of the characters. 

Explain why (why not) you like the film. 

Describe the plot and three of the 

characters. Explain why (why not) 

you like the film. 

 

VF Int. 

sam. 

FN - Film  

Film og diskusjon 

 

UTV 

Fagtime 
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Arbeidsplan uke 48 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Karen - Alexander 

L. Kielland 

Gjør oppgave 1 og 2 på side 189 i 

Kontekst tekster 1. 

Gjør oppgave 1-3 på side 189 i 

Kontekst tekster 1. 

Gjør oppgave 4 og 5 på side 189 i Kontekst 

tekster 1. 

MAT 

 

En hel dag med utregning og testing av matematiske julenøtter! Med julehilsen fra primtallsnissene.  

ENG 

 

“Still I Rise” 

“Mother to Son” 

“I Have a Dream” 

Write a text about Maya Angelou. In Still I Rise the narrator asks a 

number of questions.  Write a reply 

to her, where you answer all of the 

questions and comment on the 

theme. 

Nelson Mandela chose Still I Rise as his 

inauguration poem in 1994.  Why do you think 

he chose this poem?  Write a text where you 

argue this, and use lines from the poem to 

illustrate your answer. 

SAM 

 

Geografi: Verdens 

befolkning 

Les: s 116-124 

“Husker du” 

Oppg. 1, 2, 3 s. 120 

Oppg. 7, 8, 9 s. 125 

“Husker du” 

Oppg. 4, 5, 6 s. 120 

Oppg. 11, 12, 13 s. 125 

Oppgave 1 s. 129 

NAT 

 

Fossilt brennstoff og miljø. Studer s.120 - 123. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begrep: Global oppvarming, 

miljøflyktninger, føre-var-prinsippet, økt havnivå, svevestøv og katalysator. 

Spansk 

 

    

KRLE 

 

Repetisjon: 

Hinduismen  

Lese s. 20-33 

(Classroom) 

Lese s. 20-33 Lese s. 20-33 Lese s. 20-33 

Tysk 

 

Kap. 3 Dresden 

Tekst C 

Lær 7 gloser fra Der Körper Les tekst C 

Lær 12 gloser fra Der Körper 

Les tekst C 

Lær 20 gloser fra Der Körper 

Fransk 

 

Quelques fêtes 

traditionnelles s. 1 i 

heftet 

Les om de tradisjonelle feiringene om 

våren (printemps) i Frankrike s. 1 i 

heftet. Skriv opp de glosene du ikke 

forstår, slå opp i ordbok og lær deg så 

mange som mulig av dem. 

Oversett to av tekstene om de 

tradisjonelle feiringene i Frankrike 

s.1 i heftet. 

Les om de tradisjonelle feiringene i Frankrike 

s.1 i heftet og sammenlign med norske 

feiringer. Hvilke feiringer har vi til felles? Har 

vi noen feiringer i Norge som ikke feires i 

Frankrike? Fortell litt om dem. Prøv å skrive på 

fransk. 
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Eng 

ford 

Music Make a mindmap of music genres and 

artists. Write some facts about your 

favourite genre/artist. 

Make a mindmap of music genres 

and artists. Write half a page about 

your favourite genre/artist. 

Make a mindmap of music genres and artists. 

Write one page about your favourite 

genre/artist. 

VF Int. 

sam. 

Gruppearbeid om  

menneskehandel 

Presentasjon av gruppearbeid 

 

UTV 

Fagtime 
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Arbeidsplan uke 49 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Victoria - Knut Hamsun Tenk deg at du er Victoria og Johannes. Skriv dagbok fra de to møtene deres. 

MAT 

 

Statistikk 

s.283 - 295 

7.4  7.14  7.23 

Eksamensoppgaver: 

17 D1 2018, 1 D2 2018, 20 D1 2017, 

1 D2 2017, 19 D1 2016 

Digital oppgave: 4 D2 2017 

 

7.14  7.15  7.23 

Eksamensoppgaver: 

17 D1 2018, 1 D2 2018, 20 D1 2017, 

1 D2 2017, 19 D1 2016 

Digital oppgave: 4 D2 2017 

Fordypning: 9 D2 2018 

7.14  7.15  7.23 

Eksamensoppgaver: 

17 D1 2018, 1 D2 2018, 20 D1 2017, 

1 D2 2017, 19 D1 2016 

Digital oppgave: 4 D2 2017 

Fordypning: 9 D2 2018 

ENG 

 

Sustainability - project 

Details will follow. 

SAM 

 

Geografi: 

Befolkningsutvikling 

Les s. 130-137 

“Husker du” 

Oppg. 1, 2 s. 134 

Oppg. 6, 7, 8, 9 s. 138 

“Husker du” 

Oppg. 3, 4, 5 s. 134 

Oppg. 10 s. 138 

Oppg. 1 s. 141 

“Spørsmål” 

Oppg. 1, 2, 3, 4 s. 140 

Oppg. 1 s. 141 

NAT 

 

Produksjon av elektrisk energi. Studer s.228 - 231. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begrep: Stillingsenergi, 

bevegelsesenergi, vannmagasin, generator, fornybare energikilder, fotosyntesen og gravitasjonskrefter. 

Spansk 

 

    

KRLE 

 

Repetisjon: 

Buddhismen 

Les s.38- 49 (Classroom) 

Les s.38- 49 Les s.38- 49 Les s.38- 49 

Tysk 

 

Muntlig fremføring Dresden - Muntlig fremføring i grupper, tirsdag og torsdag. 

Bruk kartet på side 47 og spør hverandre etter veien mellom to punkter. Bruk ord og uttrykk fra rammen på side 46. 

Finn frem til noen severdigheter i Dresden og si noe om disse. Få med noen av juletradisjonene i Tyskland kontra 

Norge. 

Fransk 

 

Muntlig framføring Moi-même et ma famille. 

(Tips til innhold: fysisk beskrivelse av deg selv, hobbyer, en vanlig dag/uke for deg, skole, hva du liker/ikke liker, 

planer for framtiden, familie: navn, alder, yrke, hobby, etc.) 

Eng 

ford 

Music Lyrics. Find lyrics you like. Explain why you like them. Translate into Norwegian. 
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VF Int. 

sam. 

Besøk fra Johannes Internasjonale leker, barneleker, regler og sanger 

 

UTV 

Besøk fra Jåttå torsdag  

kl. 11.30 
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Arbeidsplan uke 50 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Karens jul - Amalie Skram Skriv en alternativ slutt til Karens jul 

på nynorsk. Bruk to litterære 

virkemidler 

Skriv en alternativ slutt til Karens jul 

på nynorsk. Bruk minst to litterære 

virkemidler 

Skriv en alternativ slutt til Karens jul 

på nynorsk. Bruk minst to litterære 

virkemidler 

MAT 

 

Kombinatorikk og 

sannsynlighet s.296 - 304 

Eksamensoppgaver: 4-5-6 D1 2018, 

6-7-9 D1 2017,  9-10 D1 2016, 2 D2 

2016, 9 D1 2015  

Digital oppgave: 5 D2 2017 

Fordypningsoppgave: 8 D2 2018 

Eksamensoppgaver: 4-5-6 D1 2018, 

6-7-9 D1 2017,  9-10 D1 2016, 2 D2 

2016, 9 D1 2015  

Digital oppgave: 5 D2 2017 

Fordypningsoppgave: 8 D2 2018 

Eksamensoppgaver: 4-5-6 D1 2018, 

6-7-9 D1 2017,  9-10 D1 2016, 2 D2 

2016, 9 D1 2015  

Digital oppgave: 5 D2 2017 

Fordypningsoppgave: 8 D2 2018 

ENG 

 

Sustainability - project 

Details will follow. 

SAM 

 

Geografi: 

Befolkningsstruktur 

Les s. 142-148 

“Husker du” 

Oppg. 1, 2, 3, 4 s. 145 

Oppg. 5, 6, 7, 8 s. 149 

Oppg. 1 s. 151 

Lever en side i classroom 

Oppg. 1 s. 151 

Lever en side i classroom 

NAT 

 

Produksjon av elektrisk energi. Studer s.232 - 235. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse forskjellen på en kjemisk reaksjon og 

en kjernereaksjon. Bruk Einstein sin teori om masse og energi i forklaringen din. I forklaringen må du også bruke ord som fisjon og fusjon. 

Spansk 

 

    

KRLE 

 

Repetisjon: 

Buddhismen 

Les s.50-60 (Classroom) 

Les s.50-60 Les s.50-60 Les s.50-60 

Tysk 

 

Kap. 5 Zukunft 

Tekst B 

Les en av tekstene i tekst B 

Skriv en tekst på norsk om hvordan 

du ser for deg dine fremtidsplaner. 

Les tekst B 

Lær 8 gloser 

Skriv en kort tekst på tysk hvordan du 

ser for deg fremtiden din. 

Les tekst B 

Lær 12 gloser 

Skriv en tekst på tysk hvordan du ser 

for deg fremtiden din. 

Fransk 

 

Quelques fêtes 

traditionnelles s.2 i heftet 

Gjør oppg. 1 s.6 i heftet. Gjør oppg. 2 s.7 i heftet. Gjør oppg. 3 s.7 i heftet. 

Eng 

ford 

Film og julekafé Samtale om film/musikkvideoer. 

VF Int. 

sam. 

Avslutning før jul Samfunnsfaglig Kahoot og enkel bevertning! 
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UTV 

Info om Åpen dag og og 

videre søknadsprosedyre 
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Arbeidsplan uke 51 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og 

reflekterer 

 

NOR 

 

Se filmen “Victoria” på skolen Vi jobber med oppgaver tilknyttet filmen på skolen. 

MAT 

 

Kombinatorikk og sannsynlighet 7.31  7.38  7.40  7.44  7.57 

Fordypning: 25 D1 2017 

Digital oppgave: 7 D2 2016 

7.32  7.42  7.46  7.58 

Fordypning: 8 og 9 D2 

2017 

Digital oppgave: 7 D2 

2016 

7.34  7.43  7.51  7.59 

Fordypning: 8 og 9 D2 

2017 

Digital oppgave: 7 D2 

2016 

ENG 

 

Sustainability - project 

Details will follow. 

SAM 

 

    

NAT 

 

Oppsummering av høstens begreper på nissevis. 

Spansk 

 

    

KRLE 

 

Repetisjon: 

Buddhismen 

Les s 61-65 (Classroom) 

Les s 61-65  Les s 61-65  Les s 61-65  

Tysk 

 

Film 

Tyske julesanger 

   

Fransk 

 

Noel en France s.3-4 i heftet. 

Gloser s.11 i heftet. 

Franske julesanger s.5 i heftet. 

Gloser s.12. 

Prøv å lære deg teksten til én av de franske 

julesangene s.5 i heftet. 

Gjør oppg. 5a og b s.8 i 

heftet. 

Gjør oppg. 6 s.8 i heftet. 

Eng 

ford 

Film og julecafe. Cafe & samtale & synging &film! 

VF Int. 

sam. 

Juleferie! 

Ikke Internasjonalt samarbeid denne fredagen. 
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“Noe å ha noe på” 
Tekstil 

 

Kompetansemål: 

● 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. 

● Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner. 
 
Arbeidsplan: 
I denne oppgaven skal du lage en vattert brikke. 
Du skal: 

● Arbeide med skisser, form og funksjon. 
● Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig 

arbeidstegning med mål og utforming. 
● Lære å tre og sy på symaskin. 
● Jobbe med egnede redskaper - saks, knappenåler ol. 
● Lage et funksjonelt produkt i tekstil. 
● Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser som viser 
ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp 
av lærer. 

● Beskriver eget arbeid 

● Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine. 

● Forklarer valg av idé. 
● Lager et produkt. 
● Beskriver ulike 

løsningsalternativ. 
● Vurderer kvalitet i eget 

arbeid. 

● Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget 
valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og 
godt bearbeidet produkt. 

● Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis. 

● Reflekterer over kvalitet på 
eget arbeid og hva som 
kunne vært gjort 
annerledes. 

 
    
 
 
 
 

   Lykke til fra Karen og Siv 
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“Noe å ha noe på” 

Trearbeid 
 

Kompetansemål: 

● 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. 

● Dokumentere eget arbeid i 
multimediepresentasjoner. 

 
Arbeidsplan: 
I denne oppgaven skal du lage en spisefjøl, i tre. 
Du skal: 

● Arbeide med skisser, form og funksjon. 
● Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig arbeidstegning med mål og utforming. 
● Jobbe med egnede redskaper - håndsag, rasp, fil, pussepapir, kniv, borr osv. 
● Lage et funksjonelt produkt i tre. 
● Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser som viser 
ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp 
av lærer. 

● Beskriver eget arbeid 

● Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine. 

● Forklarer valg av idé. 
● Lager et produkt. 
● Beskriver ulike 

løsningsalternativ. 
● Vurderer kvalitet i eget 

arbeid. 

● Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget 
valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og 
godt bearbeidet produkt. 

● Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis. 

● Reflekterer over kvalitet på 
eget arbeid og hva som 
kunne vært gjort 
annerledes. 

 
 

 
 
    
 
 

   Lykke til fra Karen og Siv 
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Kalender 3.periodeplan- med forbehold om endring 

  
 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
46 

KRLE-prøve 
 
 

  10C  
KRLE-prøve 

  

Uke 
47 

Samfunnsfag-
prøve 
 
Gjennomføring 
av Elev-
undersøkelsen 
 

 10B: muntlig 
vurdering 
norsk 
 

10B og 10C 
Samfunnsfag
prøve 

10A 
Samfunnsfag
prøve 
 
10D: muntlig 
vurdering 
norsk 
 

10D 
Samfunnsfag
prøve 
 
10A og C: 
muntlig 
vurdering 
norsk 

Uke 
48 

Heldagsprøve i 
matematikk. 
 
 
 

   Heldagsprøve 
i matematikk. 

 

Uke 
49 

FSP- vurdering 
 
 

 FSP- 
vurdering 
 

 FSP- 
vurdering 
 

 

Uke 
50 

 
 
 
 

     

Uke 
51 

 
 
 
 

  Juleball Julekonsert  

 


