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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 47/48/49 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/
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Norsk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

Delta i diskusjoner 

med begrunnede 

meninger og saklig 

argumentasjon 

 

Presentere 

norskfaglig og 

tverrfaglig emner 

med relevant 

terminologi og 

formålstjenlig bruk 

av digitale verktøy 

 

Skriver ulike typer 

tekster etter mønster 

fra eksempeltekster 

 

 

 

 

Kontekst 

Stavanger 

Aftenblad, Si;D 

 

Romaner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape meninger gjennom å 

lytte, samtale og tale 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg på en 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og få 

innsikt i andre menneskers 

tanker og opplevelser 

 

Regning 

Det vil si å kunne vurdere, 

reflektere over og 

kommunisere om tekster 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy, 

medier og ressurser for å 

innhente informasjon 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar i diskusjoner med begrunnede meninger 

og saklig argumentasjon 

● Presenterer norskfaglige emner med relevant 

terminologi 

● Bruker digitale verktøy 

● Skriver ulike typer tekster 

 

Forstår og tolker 

● Deltar i diskusjoner med begrunnede meninger 

● Presenterer emner med relevant terminologi 

● Bruker digitale verktøy 

● Skriver ulike typer tekster 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar i diskusjoner 

● Presenterer emner 

● Bruker digitale verktøy 

● Skriver tekster 

 

 

 

 

 



English 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Language- 

learning 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society 

and literature 

 

 

Use different situations, working 

methods and learning strategies to 

develop one’s English language 

skills 

 

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 

Understand and use different 

numerical expressions and other 

kinds of data in communication 

Express and justify own opinions 

about different topics. 

 

Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

Discuss and elaborate on the way 

people live and how they socialise 

in Great Britain, USA and other 

English-speaking countries and 

Norway 

 

Key English - 

Unit 7 

 

 

Various sites 

on the Internet 

 

 

 

 

 

 

Oral 

To listen, speak and interact using 

the English language. 

 

Writing 

To express ideas and opinions in an 

understandable and purposeful 

manner using written English 

 

Reading 

To create meaning by reading 

different types of text 

 

Numeracy 

To develop a repertoire of 

mathematical terms 

 

Digital Skills 

Having a critical and independent 

attitude to the use of sources 

Analysis and reflection 

● Uses sources critically, and 

completes 

tasks in an independent and original 

manner. 

● Explains aspects of British culture, 

history and geography. 

● Communicates fluently, with 

grammatical accuracy and relevant 

vocabulary. 

 

Comprehension and usage 

● Presents tasks using own words, 

based on information gathered from 

a variety of sources. 

● Shows knowledge about aspects of 

British culture and geography. 

● Communicates clearly, 

and with a certain grammatical 

accuracy 

 

Reproduction of facts 

● Complete tasks based on information 

gathered from different sources. 

● Communicates understandably and 

with some content. 
 



Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 9 

Kapittel 6 og 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, bruke 

presis fagterminologi og begrep. 

 

Skriving  

Skrive konstruksjonsforklaringer 

Bruke symboler til å løse problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å skape 

mening i matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, gjøre 

overslag og vurdere hvor rimelige 

svarene er. 

 

Digitale ferdigheter  

Bruke nettbaserte ressurser 

Bruke digitale verktøy til 

presentasjon 

 

Analyserer og reflekterer  

● Lage funksjoner/grafer med og uten 

digitale verktøy, beskrive og tolke de. 

● Tolker og drøfter sammenhenger 

mellom tekst, tabell, formel og graf.  
 

Forstår og tolker 

 

● Tegner og tolker grafer med og uten 

digitale verktøy. 
● Beskriver og forstår sammenhenger 

mellom tekst, tabell, formel og graf og 

gjør om mellom disse måtene å 

beskrive en funksjon. 
● Forstår og anvender funksjoner til å 

beskrive praktiske situasjoner. 
 

Finner og henter ut informasjon  

 

●  Plasserer punkter i et koordinatsystem. 
● Tegner enkle grafer med og/eller uten 

digitale verktøy. 

 

 



KRLE  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

 

Livssyns- 

humanismen  

 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved 

livssynshumanisme i 

forhold til religioner og 

andre livssynstradisjoner: 

likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

 

Gi en oversikt over 

mangfoldet i humanistisk 

livssynstradisjon, viktige 

historiske hendelser og 

livssynshumanismens 

stilling i Norge og verden 

i dag 

 

Gjenkjenne og beskrive 

humanistiske ideer og 

verdier i kunst, arkitektur 

og musikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisonter  

Kap. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruker muntlige ferdigheter som midler til 

undring og deltakelse, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig 

Uttrykker erfaringer, kunnskap og 

forestillinger om livssynshumanismen  

 

 

Lesing 

Opplever og forstår tekster. Innhenter 

informasjon, søker mening i, tolker og 

reflekterer over fagstoff 

 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy til å utforske 

livssynshumanismen 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Forklarer særpreget ved livssynshumanisme i 

forhold til religioner og andre livssynstradisjoner 

● Gir en oversikt  over mangfoldet i humanistisk 

livssynstradisjon.  

● Gjenkjenner og beskriver humanistiske ideer og 

verdier i kunst, arkitektur og musikk  

 
Forstår og tolker 

● Forklarer særpreget ved livssynshumanisme 

● Gir en oversikt over mangfoldet i humanistisk 

livssynstradisjon 

● Gjenkjenner og beskriver kunst, arkitektur og 

musikk i humanismen 

 

 
Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til livssynshumanisme 

● Gjenkjenner kunst, arkitektur og musikk i 

humanismen 

 

 



Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøfte viktige 

omveltninger i 

samfunnet i nyere tid 

og reflektere over 

hvordan dagens 

samfunn åpner for 

nye omveltninger 

 

Vise hvordan 

hendelser kan 

framstilles ulikt, og 

drøfte hvordan 

interesser og ideologi 

kan prege synet på 

hva som blir opplevd 

som fakta og sannhet. 

 

 

 

 

 

Underveis 

Historie 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere, kilder 

og problemstillinger.         

 

Skriftlig: Kunne uttrykke, grunngi 

og argumentere for standpunkt. 

Kunne formidle og dele kunnskap 

skriftlig 

 

Lesing: Utforske, tolke og 

reflektere over forskjellige tekster. 

 

Regning: Kunne hente inn, arbeide 

med og vurdere tallmateriell om 

faglige tema 

 

Digital: Kunne bruke digitale 

ressurser til å utforske nettsteder. 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

 

● Drøfter viktige omveltninger i samfunnet i 

nyere tid, politisk og økonomisk 

● Viser hvordan historiske hendelser kan 

        framstilles og oppleves ulikt. 

 

 

Forstår og tolker 

● Forstår viktige omveltninger i samfunnet i 

nyere tid, politisk og økonomisk 

● Viser hvordan historiske hendelser kan 

        framstilles og oppleves ulikt. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til omveltninger i samfunnet i 

nyere tid 

● Kjenner til noen historiske hendelser som 

framstilles og oppleves ulikt. 

 

 
 

 

 



TYSK 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Akkusativ 

 

 

 

 

 

    

 

Kommunikasjon 

Muntlig  

kommunikasjon 

i timene 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Genf, møbler, 

mat og drikke 

 

 

 

 

Utnytte egne 

erfaringer med 

språklæring i læring 

av det nye språket 

 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Kommunisere med  

forståelig uttale 

 

 

 

Samtale om språk og 

sider ved geografiske 

forhold i 

språkområdet 

 

Auf Deutsch 2 

Texte und Übungen 

 

Digitale verktøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 og målinger i  

hverdagslige sammenhenger 

 

 

Digital 

Bruker digitale verktøy for å møte 

autentisk språk 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skriver tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

● Kommuniserer med forstålig uttale 

● Samtaler om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

 

Forstår og tolker 

● Skriver tekster som forteller 

● Kommuniserer med forståelig uttale 

● Samtaler om språkområdet 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noen ord om emnet 

 

 

 

 

 



FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Le futur proche 

Delingsartikkel 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Jul 

Frukt og 

grønnsaker 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

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 

9 kap. 4. 

 

Utdelte ark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for 

å møte autentisk språk 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenligner juletradisjoner i Frankrike 

og i Norge. 

● Har et rikt ordforråd om emnene. 

● Produserer setninger med le futur proche 

og delingsartikkel. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kan uttrykke noe om juletradisjoner i 

Frankrike. 

● Har et godt ordforråd om emnene. 

● Kan bøye verb i le futur proche og sette 

inn riktig delingsartikkel. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Finner noen fakta om juletradisjoner i 

Frankrike. 

● Kan noen ord om emnene. 

● Kan noen delingsartikler og vet hvordan 

man lager le futur proche. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
 



Engelsk fordypning 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige 

uttrykksformer i ulike 

sjangere 

 
Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre 

 
Formidle medieoppslag 

fra selvvalgte 

engelskspråklige 

medier og lage egne 

oppslag 

 

 

 

Internett 

 

Film 

 

Engelskspråklige 

nettaviser og medier 

 

BBC 

TV2Skole 

 

Utdelte oppgaver 

 

Spill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale 

 

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 egne meninger om filmen 

skriftlig 

● Diskuterer og formidler egne 

meninger om filmen muntlig 

 

 

Forstår og tolker 

● Formidler noe om filmen skriftlig 

● Formidler noe om filmen muntlig 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om filmen skriftlig 

● Sier noe om filmen muntlig 

 

 

 



Internasjonalt samarbeid  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjo

n 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



Mat og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil 

 

 

 

 

 

Mat og kultur 

Planlegge og lage trygg 

og ernæringsmessig 

god mat, og forklare 

hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder 

Gi eksempler på 

hvordan 

kjøkkenredskap, 

tillagingsmåtar eller 

matvaner har endra seg 

over tid eller flyttet seg 

geografisk, og forklare 

hvordan det har virket 

inn på livet til folk 

 

 

 

Matlyst, Det Norske 

Samlaget, del d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Gjøre greie for smak, lukt og estetikk. 

Formulere praktiske problem og spørsmål, 

argumentere og kommunisere idéer i 

faget. 

 

Skriftlig 

Skrive egne oppskrifter og 

fremgangsmåter. 

 

Lesing 

Granske, tolke og reflektere over faglige 

tekster med stigende vanskegrad. 

 

Regning 

Måle og veie i praktisk arbeid med 

oppskrifter 

 

Digital 

Søke etter informasjon, sammenlikne og 

vurdere næringsinnhold og presentere 

faglig innhold. 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Analyserer oppskriften og 

planlegger arbeidsprosessen. 

● Ser, forstår og har oversikt over 

oppgaver som må gjøres og ordner 

opp uoppfordret 

● Vurder sin egen matkultur og –

identitet  på bakgrunn av kunnskap 

om hvordan matvaner har endret seg 

opp gjennom tidene. 

 

Forstår og tolker 

● Følger oppskrifter selvstendig og 

begrunner valg, kan endre på 

oppskrifter ved behov 

● Ser og tar tak i mange av 

fellesoppgavene på eget initiativ 

● Forklarer hvordan matkulturer 

endrer seg gjennom tiden og 

geografisk 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser en oppskrift og følger 

fremgangsmåten med noe hjelp. 

● Utfører oppgaver som blir påpekt 

● Gir eksempler på faktorer som 

påvirker en matkultur 



Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Idrettsaktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

Trene på og bruke 

ulike ferdigheter i 

utvalgte lagidretter, 

individuelle idretter 

og alternative 

bevegelsesøvelser 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og spill i 

samhandling. Forklarer og 

veileder andre 

 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

 

 

Regning 

Tolker og vurderer resultat 

 

 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Mestrer grunnskudd, brystpasninger og 

sprettpasninger. Utförer driblinger og sperringer. Viser 

ballkontroll 

● Forklarer skrittregel, regler for dobbelstuss og antall 

spillere på banen 

● Mestrer ulike styrkeövelser teknisk 

● Oppmuntrer medelever, utfordrer egne fysiske grenser, 

søker jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 

● Hjelper medelever ved overføring av egen kunnskap 

Forstår og tolke 

● Kjenner til og mestrer noen regler i basketball 

● trener på og bruker noen enklöe tekniske og taktiske 

ferdigheter i basketball som grunnskudd, brystpasning 

og sprettpasning 

● Trener på og utförer noen styrkeövelser med riktig 

teknikk 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte 

● Følger regler og instrukser, gjør sitt beste 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til noen regler i basketball 

● trener på og bruker tekniske og taktiske ferdigheter i 

basketball 

● Trener på grunnleggende styrkeövelser for mage, rygg, 

bein og armer 

● Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

fysiske grenser 



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 

 

Presentere ulike utdanningsveier 

med utgangspunkt i egne ønsker 

 

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. 

 

● Kan forklare forskjellen på yrkesfaglig 

og studieforberedende 

utdanningsprogram 

● Kjenner til de 13 ulike 

utdanningsprogrammene i hovedtrekk 

● Kan presentere inntil 3 

utdanningsprogram etter egne interesser 

og ønsker 

 

 



Arbeidsplan 
Arbeidsplan uke 47 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering muntlig uke 

47 -50 

Sidemål: 

Foredrag. 

Øv på å skrive setningar/tekstar på sidemål. 

Kontekst øverom, substantiv og verb. 

MAT 

 

Kap 6 Funksjoner 

side 211 - 219 

6.23  6.24  6.25  6.32-6.34 og 6.44 

i geogebra,  6.58 

 6.27  6.28  6.29  6.37  6.40  

6.44, 6.45 og 6.47 i 

Geogebra 

6.29  6.30  6.45, 6.46,  6.47  

6.49, 6.50, 6.60 i geogebra.  

ENG 

 

Touring London 

 

Travelling London, 

time,and money. 

Planning a trip through the city of London. 

Oral presentation; “One day in London!” Make a presentation in pairs or alone. 

What would you like to see?  

Plan your day, remember to get all fares and prices. This should be a realistic plan with a budget and 

time schedule. 

Your presentation is to be held in pairs, or individually. 

SAM 

 

Den russiske revolusjon 

Les s.43-47 

Gjør “Husker du?” oppgave 7, 8, 

og 9 s. 47 

Gjør “Husker du?” oppgave 

7, 8 og 9 s. 47  og oppgave 

2 s. 49 

Bruk “Årsak-Virkning” s. 47 

og gjør oppgave 3 s. 49 

NAT 

 

Klassifisering av 

grunnstoffer & 

Skallmodellen for 

atomer 

Les side 12-15 

Forklar begrepene: 

skallmodell, åtteregelen, periode og 

gruppe. 

Bruk egne ord. 

Skriv en tekst der du 

forklarer hvorfor fluor og 

klor er plassert under 

hverandre i 

periodesystemet. 

Skriv en tekst der du forklarer 

oppbyggingen av 

periodesystemet.  Bruk 

naturfaglige begrep og 

eksempler. 

KRLE 

 

Vurdering i hinduismen 

og buddhismen  

 

Les s. 8-66 

 

 

Forberedelse til prøve  

 

Forberedelse til prøve  

 

Forberedelse til prøve  

FSP ENG Movie We choose and watch a movie in class. Written assignment about the movie afterwards. 



FRANSK Camille fait ses courses 

s. 82-83. 

Delingsartikkel s. 87. 

Les s. 82-83 og lær reglene om 

bruk av delingsartikkel. Vi jobber 

med oppgaver på skolen. 

Les s. 82-83. Lær reglene 

om bruk av delingsartikkel. 

Vi jobber med oppgaver på 

skolen. 

Les s. 82-83. Lær reglene om 

bruk av delingsartikkel. Vi 

jobber med oppgaver på 

skolen. 

TYSK 

 

Kap. 4 Neue Heimat 

Text B 

Akkusativ 

Les tekst B 

Lær 5 gloser fra stykket. 

Les og oversett tekst B 

Lær deg 8 gloser fra 

stykket. 

Skriv 2 setninger hvor du 

benytter akkusativ. 

Les og oversett tekst B 

Lær deg 12 gloser fra stykket. 

Skriv 4 setninger hvor du 

benytter akkusativ. 

Int. 

sam. 

 

Besøk av FN Film og diskusjon 

UTV Presentasjon av 

gruppearbeid 

 

Gruppearbeid til de 13 utdanningsprogrammene 

Kroppsøving 

 

Basketball 

 

Fysisk akt 

Matlaging (gruppe 1) 

Dans (gruppe 2) 

Fotball (gruppe 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeidsplan uke 48 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering muntlig 

uke 47 -50 

Vurdering sidemål 

 

Øv på å skrive setningar/tekstar på sidemål. 

Kontekst øverom, substantiv og verb. 

MAT 

 

Repetisjon til 

heldagsprøven i uke 49 

 

Jobb med øveprøven Jobb med øveprøven Jobb med øveprøven 

ENG 

 

Touring London 

 

Travelling London, 

time,and money. 

Planning a trip through the city of London. 

Oral presentation; “One day in London!” Make a presentation in pairs or alone. 

What would you like to see?  

Plan your day, remember to get all fares and prices. This should be a realistic plan with a budget and 

time schedule. 

Your presentation is to be held in pairs, or individually. 

SAM 

 

Gode tider i USA, verre 

i Europa  

Les s. 53-61 

Gjør “Husker du?” Oppgave 1, 3, 4 

og 6 s. 60 

Gjør “Husker du?” 

oppgaver s. 60.   Studer 

“Årsak-Virkning” s.61 

Studer nøye “Årsak-Virkning 

s. 61. Gjør oppgave 3 s. 63 

NAT 

 

Perioder og grupper i 

periodesystemet 

Hovedgrupper 

Les side 16-19 

Forklar begrepene: 

skallmodell, åtteregelen, periode, 

gruppe, hovedgruppe, halogener, 

edelgass 

Bruk egne ord. 

Lag et periodesystem som 

viser de 20 første 

grunnstoffene.  Vær kreativ! 

Lag oppgaver (minst 5), med 

fasit, knyttet til 

periodesystemet.   

 

KRLE 

 

 

Livssynshumanismen  

 

Hva vil det si å være 

livssynshumanist?  

s. 148-155 

Gjør oppgave 1 og 2  s. 155 Gjør oppgave 3 og 4 s. 155  Gjør oppgave 5 og 6 s. 155 

FSP ENG Movie We finish the movie and discuss its content in class, and work with tasks related to the movie. 



FRANSK Le futur proche Gjør oppg. 4A og B s. 80. Forklar på norsk hva le 

futur proche er, og skriv 2 

setninger på fransk der du 

bruker denne formen. 

Skriv 6 setninger der du bruker 

le futur proche og gloser fra 

uke 46. 

TYSK 

 

Kap. 4 Neue Heimat 

Tekst B 

Akkusativ 

Les tekst C 

Lær deg 5 gloser fra stykket. 

Les og oversett tekst C 

Lær deg 8 gloser fra 

stykket. 

Skriv 2 setninger hvor du 

benytter akkusativ. 

Les og oversett tekst C. 

Lær deg 12 gloser fra stykket. 

Skriv 4 setninger hvor du 

benytter akkusativ. 

Int. 

sam. 

 

Gruppearbeid Presentere gruppearbeid om menneskehandel 

UTV Utdanningsprogram til 

hospitering 

 

Arbeide med ditt hospiteringsvalg. Bruke ulike nettsteder: vilbli.no, utdanning.no. Interessetester. 

Karriereplan. 

Kroppsøving Basketball 

 

Fysisk akt Matlaging (gruppe 3) 

Dans (gruppe 1) 

Fotball (gruppe 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Arbeidsplan uke 49 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering muntlig 

uke 47 -50 

Litteraturprosjekt 

Sidemål: 

 

Presentasjon og utdeling av romaner. Lag leseplan og start lesing. 

Kontekst øverom, adjektiv. Grammatikkheftet. 

MAT 

 

Heldagsprøve  Heldagsprøve Heldagsprøve Heldagsprøve 

ENG 

 

Touring London 

Travelling London, 

time,and money. 

Planning a trip through the city of London. 

Oral presentation; “One day in London!” Make a presentation in pairs or alone. 

What would you like to see?  

Plan your day, remember to get all fares and prices. This should be a realistic plan with a budget and 

time schedule. 

Your presentation is to be held in pairs, or individually. 

SAM 

 

Den store 

verdenskrisen 

Les . 65-69 

Gjør “Husker du?” oppgave 1,2 3, 

5 og 6 s. 68 

Studer nøye “Årsak-

Virkning” s. 75 

Gjør “Husker du?” 

oppgaver s. 68 og oppgave 

7 og 8 s. 75 

Studer nøye “Årsak-Virkning” 

s. 75 

Gjør “Husker du?” oppgaver s. 

68 og oppgave 7 og 8 s. 75 

NAT 

 

Periodesystemet og 

ioner 

Les side 20-27 

Tegn et natriumatom og et 

natriumion. 

Hva er likhetene og hva er 

forskjellen? 

Tegn og forklar hvilke ioner 

kalium og fluor danner. 

Tegn og forklar hvilke ioner 

beryllium og svovel danner. 

KRLE 

 

Livssynshumanismen 

 

Viktige hendelser i 

humanismens historie 

s. 156 - 160  

Gjør oppgave 1  s. 160  Gjør oppgave 1 og 2 s. 160  Skriv om livssynshumanismen. 

Ha spesielt fokus på 3 viktige 

hendelser i humanismens 

historie. Se s. 158-159.  



FSP ENG Skriftlig vurdering: 

About the movie 

Tuesday: Discuss in pairs and record your conversation about the movie. 

Wednesday: You will get a written assignment about the movie where you can say something about the plot, 

characters, and discuss the topic. You may bring your own notes and key words, but not use online sites 

when the test is ongoing. 

FRANSK Film Beskriv hovedpersonen på fransk. Beskriv hovedpersonen på 

fransk. 

Skriv (på fransk) din mening 

om filmen og forklar hvorfor 

du liker/ikke liker den. 

TYSK 

 

Vurdering i akkusativ 

onsdag 

   

Int. 

sam. 

 

Besøk fra Johannes Leker, barneleker, regler og sanger. 

UTV Utdanningsprogram til 

hospitering 

 

Arbeide med ditt hospiteringsvalg. Bruke ulike nettsteder: vilbli.no, utdanning.no. Karriereplan. 

Valgkompetanse. 

Kroppsøving 

 

Ballspill/ Basistrening 

Fysisk akt Matlaging (gruppe 2) 

Dans (gruppe 3) 

Fotball (gruppe 1) 

  



Arbeidsplan uke 50 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering muntlig 

uke 47 -50 

Litteraturprosjekt 

 

Sidemål: 

 

Les i romanen. 

 

Grammatikkheftet. 

 

Les i romanen og gjør 

oppgaver. 

Grammatikkheftet 

 

Les i romanen og gjør 

oppgaver. 

 

Grammatikkheftet 

MAT 

 

Vi gjør om en formel 

og utenlandske penger. 

Studer s.92-108. 

4.11  4.13  4.15  4.23  4.25  4.36  

4.38  4.47  4.48 

4.4  4.6  4.16  4.18  4.27  

4.29  4.42  4.49  4.51 

4.8  4.10  4.20  4.21  4.46  4.51  

4.52  4.53 

ENG 

 

Oral presentations 
“One day in London” 

   

SAM 

 

Les s. 69-75 Gjør “Husker du?” oppgave 9, 10, 

11 12 og 13 s. 75 

Studer nøye “Årsak-

Virkning” s. 75 

Gjør “Husker du?” 

oppgaver s. 75 

Studer nøye “Årsak-Virkning” 

s. 75 Gjør oppgave 3 s. 77 

NAT 

 

Vurdering: Kjemi 

Skriftlig vurdering 

Repetisjon 

Vurdering 

KRLE 

 

Livssynshumanismen  

Vurdering 

Humanistiske ideer og 

verdier, kunst og 

musikk  

s. 161-164 

Vurdering  Vurdering  Vurdering  

FSP ENG News: We watch and read 

English news articles in 

class and work with tasks 

related to them. 

Find and read one English news article 

online. What is it about? 

Find more than one English 

news article online. What are 

the topics? 

Find more than one English news 

article online. What are the topics? 

Write one paragraph to each article 

where you state your opinion on 

the matter. 

FRANSK Jul Arbeid med utdelte ark. Arbeid med utdelte ark. Arbeid med utdelte ark. 



TYSK 

 

Film    

Int. 

sam. 

Internasjonal avslutning 

før jul. 

Samfunnsfaglig Kahoot og enkel bevertning! 

UTV Utdanningsprogram til 

hospitering 

Søke hospitering: Frist 

for registrering tirsdag 

11.12 

 

Arbeide med ditt hospiteringsvalg. Bruke ulike nettsteder: vilbli.no, utdanning.no. 

Informasjon og innlogging til www.rogaland.skoleogarbeidsliv.com 

Kroppsøving 

 

ballspill/ basistrening 

Fysisk akt  

Juleturnering:) 

  



Arbeidsplan uke 51 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Litteraturprosjekt 

 

Sidemål: 

Les i romanen 

 

Grammatikkheftet 

Les i romanen og gjør 

oppgaver 

Grammatikkheftet 

Les i romanen og gjør 

oppgaver 

Skriv  

Grammatikkheftet 

MAT 

 

Vi gjør om en formel 

og utenlandske penger. 

Studer s.92-108. 

   

ENG 

 

Christmas in London 

Music, celebration 
Learn the lyrics of an English Christmas song of your choice 

 
 

SAM 

 

Oppsummering av s. 53-75 

NAT 

 

Oppsummering kap. 1 

KRLE 

 

Vurdering 

Livssynshumanismen 

 

Vurdering  Vurdering  Vurdering  

FSP ENG Games: Alias, X-word, 

cards, chess and more. 
We play games to strengthen our verbal communication and learn new words. You are welcome to bring a 

game if you want to. Cookies are welcomed too. 

FRANSK Jul  

 

Joyeux Noël et Bonne année! 

 

TYSK 

 

Weihnachtsfest 

Frohe Weihnachten  

   

Int. 

sam. 

 

Juleferie! 

Ikke Internasjonalt samarbeid denne fredagen. 

UTV Utdanningsprogram til 

hospitering 

Arbeide med ditt hospiteringsvalg 

Oppsummering. 



Søke hospitering 

 

Kroppsøving 

 

 

 

  



Kalender 3.periodeplan 

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

 

Uke 
47 - 
50 

Muntlig 
vurdering 
norsk 

     

Uke 
47 

 
Vurdering 
KRLE 
 
 

     

Uke 
48 
 

 
Vurdering 
sidemål 
 
 

     

Uke 
49 

Heldagsprøve 
matematikk 
 
 
 

Del 1 
11:55-14:05 

Del 2 
9D - 8:30-
11:30 

   

Uke 
50 

Naturfag - kort 
skriftlig prøve 
 
Engelsk 
muntlig 
vurdering 

     

Uke 
51 

KRLE 
vurdering 
 
 

     

 


