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Liv Eiene er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og universitet i Bergen. Om 

hvordan hun jobber sier hun: «Jeg lager digitale tegninger, ved bruk av tegnebrett og 

datamaskin lager jeg tegninger som printes på høykvalitetspapir med lysekte fager. 

Med utgangspunkt i foto forenkler jeg, trekker fra og legger til for å finne en 

stemning, en opplevelse mer enn en realistisk skildring. Med sine linjer, former, 

farger, lys og stadige forandring, opplever jeg naturen som en uendelig 

inspirasjonskilde.» Hun har blant annet deltatt på utstillinger på Galleri LNM, 

Kunstgalleriet i Stavanger, Rogaland kunstsenter og Vestlandsutstillingen. Hennes 

tegninger har også vært på Vestlandsutstillingen, samt på separatutstillinger i Bryne-, 

Tysvær- og Sandnes Kunstforening. Hun har også laget utsmykninger på Bogafjell 

skole og Waste of art, Stavanger.  

Dere kan se mer av bildene hennes her: http://liv-eiene.webnode.no 
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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 

Det vil også bli holdt en dugnad i høst i samarbeid med FAU tirsdag 3.oktober. 

Onsdag 4.oktober inviteres alle foresatte til foredraget «Hvordan finne din indre glede, og leve livet i 

gledens enorme kraft” med Per Christian Ellefsen. Du kan lese mer om foredraget på skolens 

hjemmeside. 

Rådgiver Erik Thomsen har startet med samtaler med elever sammen med foresatte angående valg og 

videregående skole. Dere vil alle få en innkalling i løpet av høsten.  

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

Sunn livsstil 

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

knekkebrød med pålegg og havregryn med melk. 

Lunchmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

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

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer   

 Uke 40 Prøve i matematikk og KRLE 

 Uke 42 Skrivøkt i engelsk 

 Uke 44 Vurdering i fremmedspråk, prøve i naturfag 

 Uke 45 Skrivøkt i bokmål 

 Uke 46 Skriveøkt i nynorsk 
 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

 Uke 45  Gosen på Skeivå 

 

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 

Lytte til, oppsummere hovedinnhold 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

 
Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og 

dramatisering 
 

Lese og analysere et bredt utvalg 

tekster i ulike sjangere og medier på 

bokmål og nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

 
Skrive ulike typer tekster etter 

mønster fra eksempeltekster 

 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

 

 

 

Kontekst 

 

 

Terje 

Torkildsen: 

Dystopia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

og redigere tekster 

Analyserer og reflekterer 

 Skriver tekster som er tilpasset mottaker og har et 

innhold som svarer på oppgaven og som viser god 

faglig innsikt og selvstendighet   

 Skriver tekster som har god struktur og tematisk 

sammenheng  

 Viser riktig bruk av avsnitt, punktum, komma, 

utropstegn og spørsmålstegn. 

 Skriver tekster som har et variert og presist ordforråd og 

god bruk av virkemidler  

 Tolker og samtaler om form, innhold og formål i 

litteratur 

Forstår og tolker 

 Skriver tekster som har et innhold som i noen grad 

svarer på oppgaven og som viser noe faglig innsikt i 

temaet  

 Skriver tekster som har delvis god struktur og i noen 

grad tematisk sammenheng.  

 Viser som regel riktig bruk av avsnitt, punktum, komma 

og spørsmålstegn  

 Skriver tekster som har et noe variert og nokså presist 

ordforråd  

 Samtaler om form, innhold og formål i litteratur 

Finner og henter ut informasjon 
 Skriver tekster som har et innhold som i liten grad 

svarer på oppgaven  

 Skriver tekster som har liten grad av tematisk 

sammenheng og noe korrekt bruk av punktum.  

 Skriver tekster med et enkelt og lite variert språk 
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Arbeidsplan i norsk 

 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

40 Vi øver til skriftlig eksamen. Vi jobber 

med forberedelsesheftet og starter på 

første tekstoppgave på skolen. 

 

Nynorsk.Lese og lytte til nynorsk, øve 

på grammatikk.  

Gjør ferdig teksten du har begynt på og lever på Classroom. 

 

 

 

 

Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 40 på Classroom 

42 Vi øver til skriftlig eksamen. Vi jobber 

med forberedelsesheftet og starter på 

den andre tekstoppgaven på skolen. 

 

Nynorsk.Lese og lytte til nynorsk, øve 

på grammatikk. 

Gjør ferdig teksten du har begynt på og lever på Classroom. 

 

 

 

 

Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 42 på Classroom 

43 

 

 

Vi øver til skriftlig eksamen. Vi jobber 

med forberedelsesheftet og starter på 

den tredje tekstoppgaven på skolen. 

 

Nynorsk. Lese og lytte til nynorsk, øve 

på grammatikk. 

Gjør ferdig teksten du har begynt på og lever på Classroom. 

 

 

 

 

Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 43 på Classroom 

44 Vi øver til skriftlig eksamen. Vi jobber 

med forberedelsesheftet og starter på 

den fjerde tekstoppgaven på skolen. 

 

Nynorsk. Lese og lytte til nynorsk, øve 

på grammatikk. 

Gjør ferdig teksten du har begynt på og lever på Classroom. 

 

 

 

 

Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 44 på Classroom 

45 Skriveøkt på skolen. Bokmål Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 45 på Classroom 

46 Skriveøkt på skolen. Nynorsk Nynorsk: Gjer oppgåvene for veke 46 på Classroom 
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English 

Topic Theme Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

Oral 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society  

and literature 

 

Use the central 

patterns for 

pronunciation, 

intonation, word 

inflection and 

different types of 

sentences in 

communication 

 

Express oneself 

fluently and 

coherently, suited to 

the purpose and 

situation 

 

Express and justify 

own opinions about 

different topics 

 

Discuss and 

elaborate on 

different types of 

English literature 

from English-

speaking countries 

 

 

Short stories: 

“A Day’s Wait” 

Ernest 

Hemmingway 

 

“The Model 

Millionaire”  

Oscar Wilde 

 

“Lamb to the 

Slaughter” 

Roald Dahl 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listens, speaks, interacts and 

adapts ways of expression to the 

purpose of the conversation 

 

Writing 

Expresses ideas and opinions in 

an understandable and purposeful 

manner, 

uses formal language that is 

suited to the objective and 

recipient. 

 

Reading 

Reads English texts, understands, 

explores, discusses, learns from 

and reflects upon them. 

 

Numeracy 

Uses relevant mathematical 

concepts in English. 

 

Digital tools 

Has a critical attitude to the use of 

sources 

 

Analysis and reflection 

 

 Discusses composition, language, 

content and topic of selected short 

stories 

 Compares different short stories 

 Uses a precise and nuanced language 

 

Comprehension and usage 

 

 Comments on composition, language, 

content and topic of selected short 

stories 

 Compares elements of different short 

stories 

 

Reproduction of facts 

 

 Talks about different short stories 



 

 
 

7 
 

 
ENGLISH Work plan 2 

 

  

Week  Basis Reproduction  Usage and Comprehension Analysis and Reflection 

40 Text 4 from booklet. 

“The Giver” 

Find 10 adjectives in the text. 

What do these adjectives 

describe? 

What examples from the story tell 

us that the future is very different 

from the present? 

Why is it important that we show 

coming generations what life is like 

now? Do we put enough thought 

towards the future? 

42 3-hour written exam at 

school. 

Review your work from previous weeks in preparation for this written exam. 

43 Short Stories:                      

A day’s Wait, by Ernest 

Hemingway. 

What is the misunderstanding in 

this short story? 

Describe the main 

misunderstanding in this short 

story. Why do you think this type 

of misunderstanding is a fateful 

one? 

Tell part of the story from the boy’s 

point of view. Include his thoughts. 

Write about 1 page.  

44 Short Stories:               

Lamb to the Slaughter, by 

Roald Dahl. 

+The Landlady 

How did Mary’s husband 

behave when he came home? 

Would you say that the police 

officers overlooked any clues or 

failed to ask any significant 

questions? Come up with at least 

two examples. 

Explain the double meaning in the title 

of the story. 

45 Short Stories:                     

The Model Millionaire, 

by Oscar Wilde 

What language besides English 

does Trevor use at times? Find 

2 examples, and translate them 

into English. 

Look up the different 

denominations of money 

mentioned in the story. How much 

are they worth in relation to each 

other? 

How does dialogue and action tags help 

us get a clearer picture of the story? 

Give 2 examples. For information on 

tags: 

www.writing.ie/resources/dialogue-and-

action-tags 
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Matematikk 

 

 

 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 
 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Funksjoner 
 lage funksjonar som beskriv numeriske 

samanhengar og praktiske situasjonar, med og 

utan digitale verktøy, beskrive og tolke dei og 

omsetje mellom ulike representasjonar av 

funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og 

tekstar 

identifisere og utnytte eigenskapane til 

proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære 

og kvadratiske funksjonar og gje døme på 

praktiske situasjonar som kan beskrivast med 

desse funksjonane 

 

Grunntall 10 

 
Grunntall Ekstra 10 
 
Maximum 8-10 
 
Eksamensoppgaver 

2009-2017 
 

 

 

 

 

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  
 Drøfter og analyserer 

funksjonsuttrykk og grafer   
 Presenterer løsninger på en 

veldisponert, oversiktlig, 

systematisk, og 

overbevisende måte 
 

Forstår og tolker  
 Lager og bruker 

funksjonsuttrykk og grafer 
 Presenterer i varierende 

grade løsninger på en 

sammenhengende måte   
 

Finner og henter ut informasjon  
 Kjenner til og leser av 

funksjonsuttrykk og grafer 
 Presenterer fremgangsmåter, 

metoder og løsninger på en 

forenklet og mindre 

sammenhengende måte  
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

40 Tretimersprøve 
onsdag  

repeter til tretimersprøve  

41 Høstferie 

 

  

42 -Koordinatsystemet  

-Tegning og avlesing av graf 

8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13 + 

eksamensoppgaver på Classroom 

8.1, 8.5, 8.11, 8.13, 8.14, 

8.15  

+ eksamensoppgaver på 

Classroom 

8.1, 8.13, 8.17, 8.18,  

+ eksamensoppgaver på 

Classroom 
  

43 -Lineære funksjoner 
- tegne graf og finne funksjonsutrykk 
-Andregradsfunksjoner 

8.21, 8.22 + oppgaver på Classroom 8.23, 8.24 + oppgaver på 

Classroom 

8.25, 8.26 + eksamensoppgaver 

på Classroom 
  

44 -Funksjoner - proporsjonalitet og 

omvendt proporsjonalitet  
Eget hefte på Google Classroom   

45 Eksamenstrening Eget hefte på Google Classroom 

 
  

46 Eksamenstrening Eget hefte på Google Classroom 
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KRLE 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Lærestoff  

Kilder  

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Katolsk og 

ortodoks 

kristendom 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Gjøre rede for viktige 

hendelser i kristendommens 

historie fra reformasjonen til 

vår tid i Norge og i verden og 

for kristendommens stilling i 

dag 

Forklare hovedtrekk ved 

romersk-katolsk, ortodoks og 

protestantisk 

kristendomstradisjon 

 

”Horisonter 10”  

Gyldendal 2007 

 

Kap.3 

Katolsk og 

ortodoks 

kristendom 

 

Film 

 

Internett  

 

 

 

 

Muntlig:  

Samtale, dialog, fortelling og 

utgreiing  

  

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om og 

synspunkter på religion  

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff. 

 

Regning: 

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital:  

Utforske for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver. 

    

 

Analyserer og reflekterer 

 Forklare hovedtrekk ved katolsk og 

ortodoks kristendom  

 Gjøre rede for viktige hendelser i 

kristendommens historie 

 

 

Forstår og tolker 

 Kan gi noen hovedtrekk ved katolsk og 

ortodoks kristendom 

 Kjenner til noen viktige hendelser i 

kristendommens historie 

 

  

Finner og henter ut informasjon 

 Kjenner til katolsk og ortodoks 

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

 

40  

Skriftlig vurdering i kap. 1 fredag 3 time 

42 Film – Luther og reformasjonen 

43 Den katolske kirke 

Les s. 32 – 36 (til De sju 

sakramentene) 

 

Forklar ordene: minoritet, biskop, 

håndspålegging og konsil 

Oppgave 1, 2 og 3 s. 43 Skriv et sammendrag med egne 

ord fra sidene 32 - 36 

  44 Den katolske kirke 

Les s. 36 - 43 

 

Forklar ordene: nåde, salving, 

nattverd, høymesse, lovsang, 

vievann, skytshelgen og orden  

 

Hva er de sju sakramentene i 

den katolske kirken? Gi en 

kort forklaring til hver. 

Gi en forklaring på de sju 

sakramentene, Jomfru Maria og 

helgenene og hva det vil si å være 

nonne og munk. 

45 Den ortodokse kirke 

Les s. 44 - 49 

 

 

Forklar ordene: ortodoks, 

patriarkat, dikon, inkarnasjon, 

mysterium, fastetid og ikon 

Oppgave 1, 2 og 3 s. 53 Gi en forklaring på hva det vil si 

å være ortodoks kristen. 

46 Den ortodokse kirke 

Les s. 50 – 53 

 

Vurdering uke 47 

Hvilken kristen høytid blir mest 

feiret blant ortodokse kristne?  

Forklar hvordan de feirer den. 

Oppgave 2, 3 og 4 s. 53 Oppgave 6 og 7 s. 53 
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SAMFUNNSFAG 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Historie 
 

 

 

 

 

Utforskaren 

 Drøfte årsaker til og verknader av 

sentrale internasjonale konfliktar på 

1900- og 2000-talet 

 Vise korleis hendingar kan framstillast 

ulikt, og drøfte korleis interesser og 

ideologi kan prege synet på kva som blir 

opplevd som fakta og sanning 

 Bruke samfunnsfaglege omgrep i 

fagsamtalar og presentasjonar med ulike 

digitale verktøy og byggje vidare på 

bidrag frå andre 
 

Historie 

10 

 

 

 

Film: 

“13 

dager” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Presentere, beskrive, og 

sammenlikne emnet 

 

Skriftlig 
Vurdere og gjennomarbeide egne 

tekster. Formulere faktasetninger, 

oppsummere tekster og formulere 

problemstillinger. 

 

Lesing 
Finne informasjon i tilrettelagte 

kilder og andre kilder, og vurdere 

om informasjonen er nyttig. 

 

Regning 
Hente inn, arbeide med og vurdere 

tallomfang om faglige tema. 

 

Digital  
Søke etter informasjon, utforske 

nettsteder og velge relevant 

informasjon. 

Analyserer og reflekterer 
 Drøfter årsaker og virkninger til 

den kalde krigen 
 Bruker samfunnsfaglige begrep 
 Viser hvordan historiske 

hendelser kan framstilles ulikt 
 Drøfte hvordan interesser og 

ideologi kan påvirke synet på 

hva som blir opplevd som fakta 

og sannhet.  
Forstår og tolker 

 Forklarer årsaker og virkninger 

av den kalde krigen 
 Bruker noen samfunnsfaglige 

begrep 
 Viser i noen grad hvordan 

hendelser kan framstilles ulikt 
 

Finner og henter ut informasjon 
 Nevner noen årsaker og 

virkninger av den kalde krigen 

 Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep 
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Arbeidsplan i Samfunnsfag 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

40 

Kapittel 1 

Les s. 9- 16 

Skriv et sammendrag fra side 9-16. Bruk overskriftene, og oppsummer det viktigste. Viktige begrep: kapitalisme og kommunisme, nazismen, 

jernteppe, FN, DDR 

 

42 

Les s. 17- 25 

 

Skriv et sammendrag fra side 17-25. Bruk overskriftene, og oppsummer det viktigste. Viktige begrep: Marshallhjelp, Trumandoktrine, NATO, 

Warszawapakten, militærallianse, opprustning, nedrustning, våpenkappløp, terrorbalanse 

 

43 

Kapittel 2 

Les s. 29-33 

Vurderingssituasjon av kapittel 1 s. 9-25 

Bruk sammendragene dine fra kapittel 1,og repeter stoffet. Husk årsak- virkning s. 25. 

44 Les s. 34-41 

Asia 

Gjør oppg. 7 s. 37 Gjør oppg. 7 og 11 s. 37 Gjør oppg. 7 og 9 s.37 

45 Les s. 42-46  

Latin-

Amerika, Cuba 

Skriv fem faktasetninger om Cubakrisen, hvor du 

prøver å trekke ut de viktigste opplysningene.  

Skriv et avsnitt om Cubas 

kommunistiske diktator Fidel Castro.  

Bruk flere kilder (noter ned kildene).  

Hvorfor ble det nesten verdenskrig om 

Cuba? Hvordan endte Cuba-krisen? 

 

46 Latin- 

Amerika, Cuba 

Film om Cuba-krisen: “13 dager”. Jobb med oppgaver til film.  
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NATURFAG 
Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forklare hvordan 

råolje og naturgass 

blir til 

  

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 

 

 

 

Eureka! 10 

 

Nettressurser: 

Viten.no – Olje 

 

Viten.no – Global 

oppvarming 

 

forskning.no/miljo 

 

forskning.no/multimedia 

 

http://naturvernforbunde

t.no/klima/fakta_om_kli

maproblemet/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 Analyserer og drøfter betingelsene som må være 

tilstede for å danne olje/gass.  

 Vurderer hvordan dagens teknologi har forenklet bore 

– og leteprosessen. 

 Trekker sammenhenger mellom stoffenes egenskaper 

og bruksområdene. 

 

Forstår og tolker 

 Forklarer hvordan råolje og naturgass blir til. 

 Forklarer ulike teknikker på hvordan man finner og 

henter ut olje/gass 

 Beskriver bruksområdene til olje/gass 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Nevner noen av bergartenes egenskaper knyttet til 

dannelsen av olje og gass 

 Nevner noen teknikker knyttet til leting og henting av 

olje/gass 

 Nevner noen bruksområder til olje/gass 
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Arbeidsplan i naturfag 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

 

Kapittel 4 - Olje og gass 

Les s. 72 - 75 

 Dannelse av råolje og 

gass 

 Forklar begrepene kildebergart, 

reservoarbergart og takbergart 

Forklar hvordan olje og gass blir 

dannet der du bruker figurer i tillegg. 

Reflekter rundt betingelsene som 

måtte være tilstede da den oljen vi 

henter ut i dag ble dannet, og beskriv 

prosessen med presis bruk av 

begreper. 

 

42 

 

Les s. 76 – 81 

 Leting og transport av 

petroleum 

Gjør nøkkelspørsmål s. 77 og 79.  Forklar hvordan seismikk forenkler 

letingen etter olje, og hva som tyder på 

at olje kan finnes i et bestemt område.  

Drøft hvordan dagens teknologi har 

forenklet leting etter olje og gass, og 

videre hvordan man forsøker å 

«fange» CO2 slik at utslippet 

reduseres. Tips til søkeord: 

karbonfangst   

 

43 

 

Les s. 82 – 87 

 Destillering og 

bruksområder 

 

Nevn noen bruksområder petroleum 

blir utnyttet til.  

Forklar i korte trekk «krakking», og videre hvorfor denne teknikken er nyttig 

for oss.  

 

44 

 

Oppsummering og kompetansemålsvurdering (skriftlig prøve. 

Kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse er utgangspunkt for vurdering. 

 

45 

 

Kapittel 6 -  Fossilt brensel 

og miljø 

Les s. 116 – 119  

 Kjemisk energi og 

drivhuseffekt 

Nevn noen drivhusgasser, og hvordan 

disse dannes. Se tabell side 119.  

Forklar i korte trekk hvordan 

drivhuseffekten virker, og fordeler ved 

denne.  

Forklar hvordan CO2 blir et produkt 

når vi brenner hydrokarbon, og videre 

hvorfor enkelte molekyler kalles 

klimagasser. 

 

46 

 

Les s. 120 – 123 

 Klimatrøbbel 

Gjør nøkkelspørsmål s. 121 og 123  Gå inn på: forskning.no/miljo 

Velg deg tre artikler som forteller noe om den pågående miljøkrisen, og beskriv 

hva disse artiklene forsøker å forklare oss.  
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Deutsch 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon  

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

 

 

 

 

 utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det 

nye språket 

 

 beskrive og vurdere eget 

arbeid med å lære det nye 

språket 

 

 

 

 

 bruke grunnleggende 

språklige strukturer og former 

for tekstbinding 

 kommunisere med forståelig 

uttale 

 

 

 

 samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i 

språkområdet 

 

 

 

Auf Deutsch 3 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å 

lytte og tale  

  

Skriftlig 
Bruker språket i 

stadig mer 

krevende 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker 

og reflekterer 

over stadig mer 

utfordrende 

tekster 

 

Regning 

Gjør 

kvantifiseringer i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Digitale verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 

 Behersker ord og uttrykk for å planlegge 

og gjennomføre feriereiser 

 Behersker måter å arbeide med tyske 

tekster på 

 Kan finne relevant opplysninger på 

Internett 

 Behersker å presenter emnet muntlig 

med god uttale 

 Kan mer om tyske setninger og 

setningsoppbygging 

 

Forstår og tolker 

 Kan noen ord og uttrykk for å planlegge 

og gjennomføre feriereiser 

 Kan finne relevante opplysninger på 

Internett 

 Kan presentere emnet muntlig med noe 

manus, og forståelig uttale 

 Kan skrive korte, tyske fakta tekster 

 

Finner og henter ut informasjon  

 Kan skrive noen korte, tyske fakta 

tekster 

 Kan presentere emnet muntlig med 

manus 
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Arbeidsplan i tysk 

 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

Kap. 2 Gute Reise 

Tekst C 

Akkusativ og dativ 

Les tekst C 

 

 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser  

 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser  

 

 

42 

 

Kap. 2 Gute Reise 

Tekst D 

Akkusativ og dativ 

Les tekst D 

Skriv to faktasetninger om et av 

stedene 

Les og oversett tekst D 

Lær 8 gloser 

Skriv fem faktasetninger om et av 

stedene 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Skriv fem faktasetninger om et av 

stedene 

 

43 

 

 

Forberedelse til muntlig presentasjon. 

 

44 

 

 

Muntlig presentasjon  – om et tyskspråklig sted. Foredraget skal inneholde fakta om stedet, hva du pakker i kofferten og hva du spiser 

på en restaurant (kan være til frokost, lunsj eller middag). Varighet 3- 5 min. 

 

 

45 

 

Kap. 2 Gute Reise  

Tekst E og F 

Akkusativ og dativ 

Les tekst E 

Lær 5 gloser 

 

Les og oversett tekst E 

Lær 8 gloser 

Skriv 3 setninger som inneholder 

akkusativ og dativ 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser 

Skriv 5 setninger som inneholder 

akkusativ og dativ 

 

46 

 

Kap. 3 Dresden 

Tekst A 

Les tekst A 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 

 
 

 

 

 



 

 
 

18 
 

FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 
 

Kommunikasjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 
Skole 

Personbeskrivelse 

Familie 

Fritidsaktiviteter 

Meg selv 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

Samtale om dagligliv, personer 

og   aktuelle hendelser i 

språkområdet og i  Norge 

 

Ouverture 10 

s. 58-59. 

 

Utdelte ark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 det franske og det 

norske skolesystemet 

 Produserer en utfyllende presentasjon 

av seg selv og sin familie 

 Har et rikt ordforråd 

 Produserer setninger med 

grunnleggende språklige strukturer 

og god tekstbinding 

 

Forstår og tolker 
 Kjenner til en del fakta om 

skolen/skolesystemet i Frankrike 
 Lager en beskrivelse av seg selv og 

sin familie 
 Forstår og bruker aktuelle begrep 

 Bruker grunnlelggende språklige 

strukturer 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Lister opp litt fakta om den franske 

skolen 
 Skriver noen setninger om seg selv 

og sin familie 
 Bruker noen grunnleggende begrep 
 Kjenner igjen enkelte språklige 

strukturer 
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Arbeidsplan i fransk 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

40 

Skole 

s. 1, 2 og 7(heftet) 

Relative pronomen (que, 

qui) 

 

Les dialogen s. 1 og svar på 

følgende spørsmål: 

Når begynner Marie på skolen? 

Hvor mange timer har Marie per 

dag? 

Les s. 1-2 i heftet. 

Oversett dialogen s. 1. 

 

Les s. 1-2 i heftet og sammenlign med det 

norske skolesystemet. Prøv å skrive på fransk. 

 

 

42 
 

Skole 

s. 3-6 (heftet) 

Klokken 

Fag 

Lær deg navn på skolefag. 

Hvordan spør man om klokken på 

fransk? 

Hvordan sier man at klokken er 

tolv (midt på dagen)? 

Lær deg klokken og navn på skolefag. 

Gjør oppgave 44 s. 6 i heftet. 

 

Lær deg klokken og navn på skolefag. 

Gjør oppgave 44 s.6 i heftet. 

 

43 
 

 

Verb (repetisjon og 

prendre + voir) 

Le présent og le passé 

composé 

 

Lær deg bøyningen av être, avoir, 

faire og aller i presens. 

 

Lær deg bøyningen av être, avoir, 

faire, aller, prendre og voir i presens. 

 

Lær deg bøyningen av être, avoir, faire, aller, 

prendre og voir i presens. 

 

 

44 
 

 

PRØVE 

 

Øv til skriftlig PRØVE: det franske skolesystemet, skolefag, klokken, presens og le passé composé av verbene être, avoir, 

faire, aller, prendre, voir, relative pronomen, oversettelse. 

 

45 
 

Fritidsaktiviteter 

s. 58-59 (Ouverture) + 

heftet 

Adjektiv 

Les introduksjonen til “Mon sport 

favori” (s.58). 

Gjør oppgave 2 s. 60. 

Les s. 58-59 og gjør oppgave 1B s. 59. Les s. 58-59 og gjør oppgave 1B og C s. 59. 

 

46 
 

Meg selv og min familie 

Personbeskrivelse 

Lag en presentasjon av deg selv og din familie (powerpoint) som skal framføres muntlig i uke 47/48! 

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

framtiden, familie: navn, alder, yrke, hobby, din mening om familien din, etc.) 
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 
 

 

Kommunikasjon 
Snakke om hva man 

liker og ikke liker 

 

 
Snakke om kjærlighet og 

vennskap 

 

 
Beskrive seg selv og 

andre personer 
 

Språk, kultur og 

samfunn 
Musikk fra Latin-

Amerika 
 

 

 
beskrive og vurdere eget arbeid med å 

lære det nye språket 

  
bruke grunnleggende språklige strukturer 

og former for tekstbinding 
 
forstå og bruke et ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 
 
gi uttrykk for egne meninger og følelser 
 

  

  

  

  
sammenligne noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 
  
samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 
 

 

Vale 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Kunne lytte, tale og forstå det nye 

språket.   
 

Skriftlig 
Forstå og ta i bruk språket i 

stadig meir varierte 
samanhengar. 

 

Lesing 
Forstå og finne informasjon i 

ulike tekstar 
 

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 de 

skriftlig og muntlig.  
 Behersker ulike verbtider 
 Kan snakke om vennskap og 

kjærlighet og gi uttrykk for egne 

følelser  
 Kan uttrykke egne meninger og 

drømmer 

 

Forstår og tolker 
 Kan bruke en del gloser om tema, 

både skriftlig og muntlig  
 Bøyer verb riktig i setninger 
 Kan gi uttrykk for egne følelser ved å 

si hva og hvem man liker 
 Kan gi uttrykk for egne meninger 

 

Finner og henter ut informasjon 
 Bruker grunnleggende gloser om 

tema, både skriftlig og muntlig 
 Kan formulere enkle setninger på 

spansk 
 Kjenner til verbet for å være forelsket  
 Kan bruke gustar for si hva man liker 
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

40 

3: Amor, s. 14 – 16 

Les teksten høyt hjemme 

og lær deg de viktigste 

nye ordene fra teksten. 

Adjektivbøyning (s.84-85) 

 

Hvem er kjekkest og mest 

romantisk av deg og vennen din. 

Bruk uttrykket «más ... que» for å 

sammenligne.  

Hvilket dilemma har jenta i teksten 

kommet opp i? Hva gjør hun for å 

velge?  

Sammenlign de to guttene som har invitert ut 

jenta. Hvem av dem liker du best? 

 

42 
 

4A: Opiniones, s.18-19 

Les teksten høyt hjemme 

og lær deg de viktigste 

nye ordene fra teksten. 

Hvordan kan du uttrykke mening 

på spansk? Finn eksempel frå 

teksten.  

 

 

Skriv hva du synes om de ulike 

skolefagene.  

 

 

Bruk adjektiva bueno, malo, interesante, 

divertido, aburrido og importante for å si hva du 

mener om ulike tema. Bruk pensar que, creer 

que, gustar og preferir.  

 

43 
 

4B: En el futuro me 

gustaría…, s. 20-21 

Les teksten høyt hjemme 

og lær deg de viktigste 

nye ordene fra teksten. 

Skriv to ting du liker å gjøre og to 

ting du ikke liker.  

Skriv om hva du har lyst til å gjøre 

i helgen og fremtiden. 

Skriv en dialog der du og en venn snakker om 

hva dere skal gjøre og fremtidsdrømmene deres. 

 

44 
 

Vurdering Verb med vokalendring. Kunne beskrive personer. Vennskap og følelser.  

Kunne snakke om egne meninger. Kunne snakke om hva du vil gjøre i framtiden.  

 

45 
 

5: Yo quiero conocer el 

mundo, s.26-27 

Les teksten høyt hjemme. 

Lær de viktigste nye 

ordene 

Velg ut og lær deg noen nyttige ord 

for å kunne skrive et brev. Skriv 

dem i boken din. 

Velg ut noen setninger fra brevet 

fra Nella som du synes er viktige å 

ha med i et brev. Skriv dem ned og 

oversett dem. 

Skriv et svar på brevet fra Nilla på spansk 

46 Música de América Latina Lytt til topp 15 fra La Voz teens fra Colombia.  https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA  

Hva syns du om de ulike deltakerne? Hvem liker du best? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA
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Engelsk fordypning 
Hovedområde 

 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av   

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige uttrykksformer i 

ulike sjangere 

Identifisere kjennetegn 

ved ulike teksttyper og 

bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

Sammenlikne ord og 

grammatiske former i 

skriftlig og muntlig 

engelsk språkbruk 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre 

 

Search 10 

Catch 9 

New people, new 

places 1 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

 

Muntlig 

Lytter og snakker. Forstår og 

bruker språket i varierte 

sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstår og bruker språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Styrker leseferdighetene og 

utforsker og reflekterer over 

stadig mer krevende tekster 

 

Regning 

Lærer nødvendige uttrykk og 

forstår grafiske framstillinger 

i hverdagslige 

sammenhenger 

 

 Digital 

Utvikler språkkompetanse 

 

Analyserer og reflekterer 

 Reflekterer over tema i selvvalgt bok 

 Presenterer et emne med refleksjon og 

sammenheng 

 Eksperimenterer med bruk av 

skriftlige og muntlige uttrykksformer 

i rollespill 

 Reflekterer over innhold i tekster 

 

Forstår og tolker 

 Forklarer hovedinnhold i selvvalgt 

bok  

 Presenterer et emne med flyt og 

sammenheng 

 Varierer uttrykksmåter skriftlig og 

muntlig i arbeid med rollespill 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Finner informasjon i ulike tekster og 

kan formidle denne muntlig 

 Presenterer et emne med noe 

informasjon og innhold 

 Oversetter enkle tekster fra engelsk til 

norsk 

 Bruker ulike uttrykksmåter i rollespill  
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Arbeidsplan i engelsk fordypning 

Uke Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

 

40 

 

Erik avslutter sin regjeringstid    

42 «Stars and Stripes» s. 11 

Muntlige aktiviteter 

Lesing i selvvalgt bok 

Forberede muntlig presentasjon 

 

Les første avsnitt og lær 5 nye 

ord. 

Les teksten og forklar skriftlig 

hvorfor det amerikanske 

flagget kalles «Stars and 

Stripes» 

Les teksten og forklar skriftlig 

hvordan styresettet i USA er 

bygd opp 

43 Kart over USA 

Muntlige aktiviteter/rollespill 

Lesing i selvvalgt bok 

Forberede muntlig presentasjon 

Fyll ut kartet med byer, elver, 

fjell, severdigheter, historiske 

steder og annet du finner 

interessant 

Fyll ut kartet med byer, elver, 

fjell, severdigheter, historiske 

steder og annet du finner 

interessant 

Fyll ut kartet med byer, elver, 

fjell, severdigheter, historiske 

steder og annet du finner 

interessant 

44 «Route 66»  

Muntlige aktiviteter/rollespill 

Lesing i selvvalgt bok 

Forberede muntlig presentasjon 

 

Les de to første avsnittene og 

lær 5 nye ord. 

Les teksten og lær nye ord Les teksten og skriv et avsnitt 

om hvordan Route 66 oppsto 

som begrep i USA 

45 «The Coca-Cola Story» s. 18 

Muntlige aktiviteter/rollespill 

Lesing i selvvalgt bok 

Forberede muntlig presentasjon 

 

Les første avsnitt og lær 5 nye 

ord. 

Les teksten og skriv et avsnitt 

om hvorfor Coca-Cola har 

blitt så populært 

Les teksten og skriv et avsnitt 

om hvorfor Coca-Cola er en 

positiv eller negativ 

oppfinnelse 

46  Fremføre minitalk om emnet USA 
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Teknologi i praksis 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Undersøkelser 
 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 
 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøke teknologiske produkter 

og de valgene som er gjort med 

tanke på bruk, tekniske løsninger, 

funksjonalitet og design. 

 

Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer.  

 

 

 

 

 

hjernekraft.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig/Skriftlig 
Gjengir, bruker og reflekterer over 

teknologiske produkters 

funksjonalitet og design.  

 

Lesing 
Finner, tolker og vurderer 

informasjon i bruksanvisninger og 

andre tekster der teknologiske 

produkters omtales.  

 

Regning 
Finner, bruker og analyserer tall, 

måleenheter, formler og grafikk 

tilknyttet arbeid med teknologiske 

produkter 

 

Digital  
Finner, anvender og vurderer 

informasjon ved hjelp av digitale 

verktøy. 

 

Analyserer og reflekterer 
 Analyserer og reflekterer over 

teknologiske produkters virkemåte, 

teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
 Framstiller produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske løsninger. 
 Tester egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer. 
 

Forstår og tolker 
 Viser forståelse over teknologiske 

produkters virkemåte, 

teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design. 
 Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

enkelte funksjonelle teknologiske 

løsninger. 
 Teste egne produkter og foreslå 

noen mulige forbedringer. 
 

Finner og henter ut informasjon 
 Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter. 
 Teste egne produkter og foreslå 

enkle forbedringer. 
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Arbeidsplan i Teknologi i praksis 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 
 

 

40 

 

First Lego League. 

 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

42 
 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

43 
 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

44 
 

 

First Lego League. 

 

Jobbe videre med FLL, både programmering, forskning og markedsføring. 

 

HUSK oppmøte på lørdag på skolen for en ekstra innsats før neste helgs konkurranse. 

 

 

45 
 

 

First Lego League. 

 

Ferdigstille arbeidet med FLL og oppmøte på Vitenfabrikken lørdag 11. november. 

 

46 
 

 

First Lego League.| 

 

Avspasering 
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Programmering 
Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Koding Bruke flere 

programmeringsspråk 

(...) 
 
Bruke grunnleggende 

prinsipper i 

programmering, slik som 

løkker, tester, variabler, 

funksjoner og enkel 

brukerinteraksjon 
 
Utvikle og feilsøke 

programmer som løser 

definerte problemer, 

inkludert realfaglige 

problemstillinger og 

kontrollering eller 

simulering av fysiske 

objekter 
 
Gjøre rede for hvordan 

datamaskiner og 

programmer fungerer, 

inkludert et utvalg 

utbredte 

programmeringsspråk og 

deres bruksområder 

http://oppgaver.kidsakoder.no/ 

scratch/index.html 

 

Integrert i kompetansemålene  

 

http://www.udir.no/kl06/PR G1- 

01/Hele/Grunnleggende_fer digheter 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Bruker scratch-editoren til å lage 

avanserte programmer 
 Bruker og utnytter grunnleggende 

prinsipper i programmering 
 Lager programmer som løser 

definerte kompliserte problemer 
 Gjør rede for hvordan datamaskiner 

og programmer fungerer 
Forstår og tolker 

 Bruker scratch-editoren til å lage 

enkle programmer 
 Bruker de fleste grunnleggende 

prinsipper i programmering 
 Lager programmer som løser 

definerte problemer 
 Forklarer enkelt hvordan 

datamaskiner og programmer 

fungerer 

Finner og henter ut informasjon 
 Bruker scratch-editoren 
 Bruker noen grunnleggende 

prinsipper i programmering 
 Følger gitte oppskrifter for 

programmer som løser noen enkle 

definerte problemer 
 Kjenner til hvordan datamaskiner 

og programmer fungerer 

 

http://oppgaver.kidsakoder.no/
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Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

40 Vi lager egne programmer forts. Fortsett med eget programprosjekt 

 

42 Vi lager egne programmer forts. Fortsett med eget programprosjekt 

 

43 Presentasjon av eget spill Forbered deg på å holde en ca. 10 min presentasjon om ditt eget prosjekt 

 

44 Demontering av pcer Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp 

 

45 Demontering av pcer Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp 

 

46 Hvordan fungerer pcer? Vi undersøker hvordan pcer er bygd opp – skriv en tekst om hvordan en pc er bygd opp og fungerer 
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter som 

utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med 

og oppmuntre medelever 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og 

veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

faglige tema 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og 

medium for å 

tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Deltar aktivt og viser engasjement i ulike 

aktiviteter 

 Møter presist og kler seg etter vær 

 Viser evne til å utfordre egne fysiske 

ferdigheter 

 Samhandler, veileder og motiverer andre 

elever i utvalgte aktiviteter  

 

Forstår og tolker 

 Samhandler, veileder og viser medelever i 

utvalgte aktiviteter 

 Trener på å utfordre egne fysiske ferdigheter 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Deltar og samhandler med andre elever i ulike 

aktiviteter 
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Uke Aktiviteter 

 

 

40 

 

 

Uteaktivitet 

 

42 

Møt opp ved 

Gamlingen. Husk 

badetøy. 

 

Gamlingen 

 

43 

Møt opp ved 

Gamlingen. Husk 

badetøy. 

 

Gamlingen 

 

44 

 

Aktivitenene blir lagt ut på Google Classroom  

 

45 

 

Aktivitenene blir lagt ut på Google Classroom 

 

46 

Aktivitenene blir lagt ut på Google Classroom 
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Design og redesign 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Designprosess  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt  

 

 

Bruke arbeidstegning, 

materialskisser eller digitale 

verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukter 

 

Foreta bevisste valg av materialer 

og teknikker ut fra estetiske, 

funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet 

for gjenbruk 

 

Beskrive ulike løsningsalternativer 

 

Bruke egnede teknikker, 

materialer og verktøy i 

produksjonen av en eller flere 

bruksgjenstander eller 

kunstprodukt 

 

Utveksle synspunkter om verdien 

av design og redesign i et miljø- 

og samfunnsperspektiv 

 

 

 

 

Internett  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Utveksle synspunkter om 

verdien av design  

 

Skriftlig 
Utarbeide arbeidstegning, 

materialskisser og skriftlig 

formulere tanker underveis 

 

Lesing 
Lese arbeidstegninger og 

materialskisser 

 

Regning 
Beregne og ta mål  

 

Digital  
Benytte digitale verktøy til 

inspirasjon 

 

Analyserer og reflekterer 
 Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
 Reflekterer over ulike 

løsningsalternativer i design 
 Analyserer oppgaven og utarbeider 

arbeidstegning   
 Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Forstår og tolker 
 Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet og kvalitet 
 Forstår ulike løsningsalternativer i 

design  
 Tolker valgt oppgave og utarbeider 

arbeidstegninger  
 Foretar bevisste og miljømessige valg 

av materialer og teknikker  
 

Finner og henter ut informasjon 
 Lager et produkt ut fra oppgaveteksten 

og egne arbeidstegninger 
 Kjenner til natur- og miljømessige 

hensyn i arbeidet med produktet 
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DESIGN OG REDESIGN 

MOBILHOTELL  

til Gosen skole      

 

I denne perioden skal vi jobbe med å utvikle idéer til mobilhotell. Dere jobber etter den kreative 

arbeidsmodellen: 

1. Inspirasjonsfasen: bli inspirert av annet arbeid (ikke kopier), snakk sammen, gå rundt på skolen 

2. Idé-utviklingsfasen: tegn skisser, lag tankekart, skriv ned ideer, halvtenkte tanker og assosiasjoner. 

3. Utvelgelsesfasen: gå igjennom alle ideene, bestem deg for å gå videre med én idé, legg vekk 

resten for denne gang. 

4. Planleggingsfasen: planlegg gjennomføringen av ideen, lag nøyaktige arbeidstegninger, utstyrs- 

og materiell lister, tidsplaner osv.. 

5. Gjennomføringsfasen: nå settes planen ut i livet, og det praktiske arbeidet mot et ferdig resultat 

gjennomføres. 

6. Evalueringsfasen: vurdering av resultatet.  

Kompetansemål: 

Design 

 Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 Beskrive ulike løsningsalternativer 

Produkt 

 Bruke arbeidstegning, materialskisser eller digitale verktøy og designe en eller flere 

bruksgjenstander eller kunstprodukter 

 Foreta bevisste valg av materialer og teknikker ut fra estetiske, funksjonelle, natur- og 

miljømessige hensyn og mulighet for gjenbruk 

 Beskrive ulike løsningsalternativer 

 

 

 

Størrelse 
Antall «rom» 
Stående / hengende 
Lukkbar / åpen 
Merking 
Dekor 
Materialer 
Form 
Farge 
Funksjon 
Estetikk 
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Kunst og håndverk 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

Mønster og 

ornamentikk 

 

Dokumentere 

eget arbeid 

underveis i 

prosessen 

 

 

Design 

 

Trearbeid 

 

Leire  

 

Tekstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilisere motiver med utgangspunkt i 

egne skisser i arbeid med mønster 

[…] 

 

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 omsette 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. 

 

Digitale ferdigheter  
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 kvalitet 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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L E I R E  –  F O R M E R   I   R A K U 

 

Kompetansemål: 

● Designe produkt ut frå ein kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

● Stilisere motiv med utgangspunkt i eigne skisser i arbeid 

med mønster […] 

● Lage funksjonelle bruksgjenstandar og vurdere kvaliteten på 

eige handverk 

● Dokumentere eige arbeid i multimediepresentasjonar 

 

Arbeidsplan: 

I denne oppgåva skal du lage ein kopp eller skål i leire. Me skal lære om og reflektere over kva som 

kjenneteiknar ei god form, og bruke dette for å designe ein funksjonell gjenstand. Gjenstandane skal 

brennast i raku, som er ein gamal asiatisk teknikk for å brenne keramikk. Brennemetoden gir spennande 

glansfulle fargar og ei krakelert overflate.  

Du skal: 

● Arbeide med skisser, mønster, form og funksjon 

● Jobbe med å forme gjenstandar i handa, bygge i pølseteknikk, kjevle og forme 

● Vurdere forskjellige løysingsalternativ og lage små prøvar i leire i ulike teknikkar 

● Lage eit funksjonelt produkt i leire 

● Bli kjent med raku og dekorere gjenstanden med glasur og oksid 

● Dokumentere, vurdere og presentere eige arbeid 

 

Kjenneteikn på måloppnåelse 

Finn og hentar ut 
informasjon 

Forstår og tolkar Analyserer og reflekterer 

● Teiknar skisser og 

lagar utprøvingar 

som viser ideane 

mine 

● Lagar ein 

gjenstand i leire 

ved hjelp av lærar 

● Beskriv eige 

arbeid 

● Teiknar skisser og 

lagar utprøvingar 

for å utvikle ein av 

ideane mine 

● Forklarar val av idé 

● Lagar ein 

funksjonell 

gjenstand i leire 

● Beskriv ulike 

løysingsalternativ 

● Vurderer kvalitet 

på eige arbeid 

● Teiknar skisser og lagar 

utprøvingar for å utvikle 

fleire idear 

● Drøfter og forklarar val av 

idé 

● Lager ein funksjonell og 

godt bearbeida gjenstand  

● Analyserer prosessen og 

gjer greie for val som er 

gjort undervegs 

● Reflekterer over kvalitet 

på eige arbeid og kva som 

kunne blitt gjort annleis 
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VATTERT BRIKKE/ DUK 

 

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 

 

Arbeidsplan: 

I denne oppgaven skal du lage en vattert brikke/duk. 

Du skal: 

 Arbeide med skisser, form og funksjon 

 Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig arbeidstegning med mål og farger 

 Jobbe med egnede redskaper – målebånd, saks, knappenåler, symaskin, synål, strykejern osv. 

 Lage en vattert brikke/duk 

 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 vattert 
brikke/duk ved 
hjelp av lærer 

 Beskriver eget 
arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine 

 Forklarer valg av idè 

 Lager en vattert 
brikke/duk 

 Beskriver ulike 
løsningsalternativ 

 Vurderer kvalitet i 
eget arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer 

 Drøfter og begrunner 
eget valg av idè 

 Lager vattert brikke/duk 

 Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis 

 Reflekterer over kvalitet 
på eget arbeid og hva 
som kunne vært gjort 
annerledes 
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T R E A R B E I D – S P I S E F J Ø L 

 

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 

 

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 farger 

 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 spisefjøl og 
anheng ved hjelp 
av lærer 

 Beskriver eget 
arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine 

 Forklarer valg av idè 

 Lager en spisefjøl 

 Beskriver ulike 
løsningsalternativ 

 Vurderer kvalitet i 
eget arbeid 

 Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer 

 Drøfter og begrunner 
eget valg av idè 

 Lager spisefjøl 

 Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis 

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

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

Innebandy 

Turn 

Lek 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte lagidretter, 

individuelle idretter og 

alternative rørsleaktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å bruke 

egne ferdigheter og kunnskaper 

til å gjøre andre gode 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

 

Praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipp for 

trening 

 

Førebygge og gi førstehjelp ved 

idrettsskader 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og 

spill i samhandling. 

Forklarer og veileder 

andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 Behersker oppvarmingsøvelser for valgt 

aktivitet 

 Utøver og viser god teknikk og 

spilleforståelse innen innebandy 

 Behersker treningsprinsippene og øvelser 

innen turn 

 Kan forebygge og gi førstehjelp ved 

idrettsskader  

 Praktiserer fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

Forstår og tolker 

 Kan lede noen oppvarmingsøvelser 

 Viser noe teknikk innen innebandy 

 Praktiserer treningsprinsippene i turn 

 Kan noe grunnleggende førstehjelp innen 

idrettsskader 

 Praktiserer fair play 

 

Finner og henter ut informasjon 

 Deltar på idrettsaktiviteter 

 Deltar i lekaktiviteter 
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Uke Aktivitet/idretter 

 

40 

 

 

Innebandy/Lek 

42 

 

 

Innebandy/Lek 

43 

 

 

Innebandy/Lek 

44 

 

 

Turn/Lek 

 

45 

 

 

Turn/Lek 

 

46 

 

 

Turn/Lek 
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Musikk 
 

Hovedområde 

Emne 

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 

 Danser rytmisk korrekt, og får med hele 

kroppen i dansen 

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 

 
Dans 

 

 

 

 Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter 

 

 

 

10A/10C mandag 5.time                      10B/10D tirsdag 5.time  

UKE Sang Dans Komp.  UKE Sang Dans Komp. 

uke 40 10AC1 10AC2 10AC3  uke 40 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 41 10AC3 10AC1 10AC2  uke 41 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 42 10AC3 10AC1 10AC2  uke 42 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 43 10AC3 10AC1 10AC2  uke 43 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 44 10AC3 10AC1 10AC2  uke 44 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 45 10AC3 10AC1 10AC2  uke 45 10BD3 10BD1 10BD2 

uke 46 10AC2 10AC3 10AC1  uke 46 10BD2 10BD3 10BD1 
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 UTDANNINGSVALG 
 

Hovedområde 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 

 

31 skoler 

 

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 i Utdanningsvalg 
 

Uke Basis Finner og henter ut informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

Analyserer og reflekterer 

 

 

40 

 

Torsdag Byggcamp 

 

Presentasjon av din 

hospitering 

 

Bruke utdelt brukernavn og passord 

og gi tilbakemelding til vid. skole  
på http://rogaland.skoleogarbeidsliv 

Bruke utdelt brukernavn og passord og gi 

tilbakemelding til vid. skole på 

http://rogaland.skoleogarbeidsliv 

Bruke utdelt brukernavn og passord og gi 

tilbakemelding til vid. skole på 

http://rogaland.skoleogarbeidsliv 

 

41 
 

 

høstferie 

   

 

42 
 

Presentasjon av din 

hospitering 

Presentasjon Presentasjon Presentasjon 

43 Gruppearbeid 

programområdene 

Gr.arbeid Gr.arbeid Gr.arbeid 

44 Gruppearbeid 

programområdene 

Gr.arbeid Gr.arbeid Gr.arbeid 

45 Presentasjon av 

gruppearbeid 

Presentasjon Presentasjon Presentasjon 

46 Presentasjon av 

gruppearbeid 

Presentasjon Presentasjon Presentasjon 
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Kalender uke 40-46 
Oktober 

U
K
E 
 
3
4 
 

Denne uken Mandag 2.okt Tirsdag 3.okt Onsdag 4.okt Torsdag 5.okt Fredag 6.okt   
 

Dugnad på 

skolen. 

1-3 time: 
Prøve i 
matematikk 
 
Fored4rag for 
foresatte i 
gymsalen kl 
18.30. 

 
3. time prøve i 
Krle 

Uke 41, høstferie 
Oktober 

U
K
E  

Denne uken Mandag 16.okt Tirsdag 17.okt Onsdag 18.okt Torsdag 19.okt Fredag 20.okt  
 

 

A og D: 1-3 time: 
Skriveøkt engelsk  

C:4.-6.t: skriveøkt 
i engelsk 
 

 

B:1.-3.time: 
skriveøkt i 
engelsk 

 

 
Oktober 

U
K
E 
 
3
6 

Denne uken Mandag 23.okt Tirsdag 24.okt Onsdag 25.okt Torsdag 26.okt Fredag 27.okt  
 

 

3. time prøve i 
samfunnsfag 

   

 
Oktober/november               

U
K
E 
 
3
7 
 

Denne uken Mandag 30.okt Tirsdag 31.okt Onsdag 1.nov Torsdag 2.nov Fredag 3.nov 

 
FSP vurdering 

NAT-prøve 

 

 

 

    

 
November 

U
K
E 
3
8 

Denne uken Mandag 6.nov Tirsdag 7.nov Onsdag 8.nov Torsdag 9.nov Fredag 10.nov 

Skriveøkt 
bokmål 

 

 

    

 
November 

U
K
E 
 
3
9 

Denne uken Mandag 13.nov Tirsdag 14.nov Onsdag 15.nov Torsdag 16.nov Fredag 17.nov 
Skriveøkt nynorsk 

Minitalk: 

engelsk 
fordypning 

 

    
Fridag  

 


