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Om forsidebildet: 

Barbro Raen Thomassens NÅ består av bokstavene N og Å, laget av torv og gress. Det skifter utseende med 

årstidene og vil, ettersom årene går, langsomt synke sammen og bli en del av landskapet rundt. NÅ er et av 

14 kunstverk i kulturrløypen «Horisonter og Fragmenter» på øya Bru på Rennesøy, som ble anlagt i 

forbindelse med kulturbyåret 2008.  

Bilde: Karin Sunderø 
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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 

Skolen i samarbeid med FAU inviterer til dugnad i skolegården tirsdag 16.oktober kl.17.00-18.30. Mer 

info kommer. Vi håper på godt fremmøte! 

Elev- og utviklingssamtalene starter opp i løpet av denne perioden. 

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

Arbeidsplan 

I denne perioden har vi laget en arbeidsplan for hver uke som omfatter alle fag. Vi håper at dette kan 

hjelpe elevene til å få en bedre oversikt over ukene.  

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 42  Eng. ford – muntlig vurdering 

Uke 43  NOR - skriftlig 

Uke 44  MAT - prøve 

  MHE - vurdering 

Uke 45  Fransk, Spansk, Tysk – vurdering 

  SAM – prøve 

Uke 46  NOR, ENG – muntlig vurdering 
  

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Uke 42-45 Muse Mira – DKS  

Uke 43 Gosen på skeivå – Eg e den eg e 

  

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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Norsk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttrykke seg med et variert 

ordforråd og mestre formverk, 

ortografi og tekstbinding 

 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende tekster på hovedmål 

og sidemål med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

 

 

 

 

 

 

 

Kontekst, 

kapittel 6 

Nyhetsartikkel 

Debattartikkel og 

diskusjonsinnlegg 

 

Norsksidene.no 

Stavanger 

Aftenblad 

NRK 

 

“Triks”, Bjørn 

Sortland 

 

 

 

 

Muntlig 

Tilpasse språket til formål og 

mottaker 

 

Skriftlig 

Utvikle og strukturere tanker 

 

Lesing 

Finne informasjon og forstå 

resonnementer og 

framstillinger i ulike typer 

tekster 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon i 

tekster 

 

Digital 

Skape og redigere tekster 

 

Analyserer og reflekterer 

• Uttrykker seg med et variert 

ordforråd 
• Mestrer formverk, ortografi 

og tekstbinding 
• Skriver reflekterende tekster 

med begrunnede synspunkter 

og tilpasset mottaker 
 

Forstår og tolker 

• Uttrykker seg med et godt 

ordforråd 
• Bruker formverk, ortografi og 

tekstbinding 
• Skriver tekster med 

begrunnede synspunkter og 

tilpasset mottaker 
 

 Finner og henter ut informasjon 

• Skriver tekster med god 

rettskriving 

• Skriver informative tekster 
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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 

 

Use own notes and different 

sources as a basis for writing 

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 

different types of English 

literature from English- speaking 

countries 

 

Key English - 

Unit 3 

 

Assortment of 

English 

literature 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Participates constructively in 

conversations about relevant 

literature 

• Presents own opinions in regards 

to selected literature, and shows 

reasoning. 

• Uses a relevant vocabulary in 

conversation 

• Shows knowledge about the genre 

of chosen literature. 

 

Comprehension and usage 

• Participates independently in 

conversations about a selected 

literary work 

• Shares opinions about selected 

literature. 

• Is able to place selected literature 

into the a specific genre. 

 

Reproduction of facts 

• Reads selected literature. 

• Shares some relevant information 

about selected literature..  

• Takes part in a conversation about 

literature 
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Matematikk 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall og algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funksjoner 

Behandle, faktorisere og forenkle 

algebrauttrykk, knyte uttrykka til 

praktiske situasjonar, rekne med 

formlar, parentesar og brøkuttrykk og 

bruke kvadratsetningane. 

Bruke faktorar, potensar, kvadratrøter 

og primtal i berekningar 

 

Løyse likningar og ulikskapar av første 

grad og bruke dette til å løyse praktiske 

og teoretiske problem 

 

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 2, 

3 og 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

• Behandler og faktoriserer sammensatte 

algebrauttrykk. 

• Analyserer algebrauttrykk med bakgrunn i 

kvadratsetningene. 

• Kan løse sammensatte problemstillinger ved bruk av 

likninger 

• Løser uoppstilte likninger. 

• Analyserer og vurderer egenskaper ved 

tredimensjonale figurer. 
• Tolker og drøfter sammenhenger mellom tekst, 

tabell, formel og graf.  
 

Forstår og tolker 

• Behandler sammensatte algebrauttrykk. 

• Kan bruke kvadratsetningene. 

• Løser sammensatte oppstilte likninger og kan sette 

prøve på svaret. 

• Løser uoppstilte likninger 

• Tegner og tolker grafer. 
• 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  

• Løser enkle algebrauttrykk. 

• Kan løse enkle likninger. 

•  Plasserer punkter i et koordinatsystem. 
• Tegner enkle grafer ut fra verditabeller. 
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Buddhismen  

 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved 

buddhisme og 

buddhistisk tro som 

livstolkning i forhold til 

andre tradisjoner. 

 

Gi en oversikt over 

mangfoldet i buddhismen, 

viktige historiske 

hendelser og 

buddhismens stilling i 

Norge og verden i dag 

 

Beskrive og reflektere 

over særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk 

knyttet til buddhismen 

 

 

 

 

 

Horisonter 9 

Kap. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Bruker muntlige ferdigheter som 

midler til undring og deltakelse, 

refleksjon og argumentasjon 
 

Skriftlig 
Uttrykker erfaringer, kunnskap og 

forestillinger om buddhismen 
 

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 

buddhismen 
 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Forklarer særpreg ved buddhismen og 

buddhistisk tro 
• Gir en oversikt over viktige historiske 

hendelser 
• Gir en oversikt over buddhismens stilling i 

Norge og verden i dag 
• Beskriver særtrekk ved kunst, arkitektur og 

musikk.  
 

Forstår og tolker 

• Forklarer buddhismen og buddhistisk tro 
• Forklarer noen historiske hendelser 
• Gir en oversikt over buddhismens stilling i 

Norge 
• Kan noe om kunst og arkitektur 

 

 Finner og henter ut informasjon 

• Kan noe om buddhismen 
• Kan noe om kunst 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geografi 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker til 

og virkninger av 

sentrale 

internasjonale 

konflikter på 

1900- og 2000- 

tallet. 

 

Vise hvordan 

hendelser kan 

fremstilles ulikt. 

 

 

 

Kart 

 

“Underveis” 

Historie 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

       

Muntlig: kunne forstå, beskrive,  

sammenligne og analysere, kilder   

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 årsaker til og virkninger av 1. 

verdenskrig 

• Har oversikt over sentrale elementer og 

aktører i 1. verdenskrig 

• Finner og sammenlikner informasjon fra 

ulike kilder. 

       

• Forstår og tolker 
• Forklarer årsaker til og virkninger av 1. 

verdenskrig 

• Har oversikt over de viktigste elementene 

og aktørene i 1.verdenskrigen 

•  

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til hva som skjedde under 1. 

verdenskrigen 

•  
•  
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Naturfag 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Kropp og 

helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

Beskrive kort 

fosterutviklingen og hvordan 

en fødsel foregår 

 

 

Formulere og drøfte 

problemstillinger knyttet til 

seksualitet, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, 

grensesetting og respekt, 

seksuelt overførbare 

sykdommer, prevensjon og 

abort 

 

 

 

Identifisere naturfaglige 

argumenter, fakta og 

påstander i tekster og grafikk 

fra aviser, brosjyrer og andre 

medier, og vurdere innholdet 

kritisk 

Eureka! 9 

Kap. 7, 8 og 9 

 

Newton - 

pubertet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

Skriftlig 

Ta i bruk mer presise naturfaglige 

begreper [...] Formulere spørsmål 

og hypoteser, skrive forklaringer, 

sammenligne og reflektere over 

naturfaglig informasjon 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter. 

Regning 

Kunne sammenligne, vurdere og 

argumentere for gyldigheten av 

beregninger, resultater og 

framstillinger. 

Digital  

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

• Kommenterer naturfaglig innhold i 

tekster og skiller mellom meninger 

og fakta 
• Formulerer og drøfter 

problemstillinger [...] 
• Tar i bruk presise naturfaglige 

begreper for å formidle kunnskap, 

formulere spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 
Forstår og tolker 

• Oppsummerer naturfaglig innhold i 

tekster og identifiserer hovedideer 
• Forklarer og diskuterer 

problemstillinger [...] 
• Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap 
Finner og henter ut informasjon 

• Refererer naturfaglige fakta fra 

tekster 
• Er klar over og kan nevne noen 

problemstillinger [...] 
• Tar i bruk noen naturfaglige begreper 

for å formidle kunnskap 

 

https://tv.nrksuper.no/serie/newton-pubertet
https://tv.nrksuper.no/serie/newton-pubertet
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Tysk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

 

 

 

Kommunika- 

sjon 

 

 

 

 

 

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 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

Auf Deutsch 

2 

 

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 

• Beskriver og vurderer eget arbeid 
• Kommuniserer med forståelig uttale 
• Samtaler om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 
 

Forstår og tolker 

• Vurderer seg selv og eget arbeid 
• Kan presentere emnet muntlig med 

noe bruk av manus og forståelig uttale 
• Har noen kunnskaper om 

språkområdet 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan si noe om emnet med bruk av 

manus 
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FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Refleksive verb 

Objektspronomen 

 

Kommunikasjon 

Klokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Hverdagsrutiner 

Familie 

Undersøke likheter og 

ulikheter mellom morsmålet 

og det nye språket og utnytte 

dette i egen språklæring 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og former 

for tekstbinding 

 

Finne relevante opplysninger 

og forstå hovedinnholdet i 

skriftlige og muntlige 

tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangere 

 

Samtale om dagligliv, 

personer og aktuelle 

hendelser i språkområdet og i 

Norge 

 

Ouverture 9 

kap.2 og 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Kan si noe om forskjeller mellom 

hverdagsrutiner i Norge og Frankrike. 
• Har et rikt ordforråd om emnet. 
• Produserer setninger med klokkeslett. 
• Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding.  
 

Forstår og tolker 

• Kan uttrykke noe om hverdagsrutiner i 

Frankrike. 
• Har et godt ordforråd om emnet. 
• Kan uttrykke klokkeslett. 
• Bruker grunnleggende språkligere 

strukturer. 
 

 Finner og henter ut informasjon 

• Finner noen fakta om hverdagsrutiner i 

Frankrike. 
• Kan noen ord om emnet. 
• Kan uttrykke noen klokkeslett. 
• Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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ESPAÑOL  
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige uttrykksformer 

i ulike sjangere 

 

 

 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

Produsere skriftlig og 

presentere muntlig 

selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

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 

• Produserer og fremfører 

presentasjon 
• Leser og presenterer 

skjønnlitteratur 
 

Forstår og tolker 

• Lager og holder presentasjon 
• Leser og prater om 

skjønnlitteratur 
 

 Finner og henter ut informasjon 

• Lager presentasjon 
• Leser skjønnlitteratur 
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

Mat og helse 

 

Delta i 

gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter 

som utfordrer både 

koordinative og fysiske 

ferdigheter. 

 

Gjøre sitt beste, 

samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

Planlegge og 

gjennomføre et eget 

aktivitetsopplegg 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

Skriftlig 

Sammenligne og drøfte. 

Formidle egne tanker og 

meninger  

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster/oppskrifter 

 

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 et positivt engasjement i 

et bredt utvalg av aktiviteter 

• Viser særlig evne og innsats til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 

• Planlegger og gjennomfører et 

aktivitetsopplegg i gruppen 
 

Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser i noen grad 

medelever i utvalgte aktiviteter 

• Trener på og utfordrer egne fysiske 

ferdigheter 

• Trener på og utfører treningsformer knyttet til 

utvikling av koordinative ferdigheter 

• Lager og gjennomfører et aktivitetsopplegg 

 

 Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre elever i ulike 

aktiviteter 

• Trener på og gjennomfører koordinative 

øvelser 

• Deltar på et aktivitetsopplegg 
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Internasjonalt samarbeid 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

 

Velge tema, hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknologi 

og språk tilpasset formålet 

 

Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

 

Benytte grunnleggende 

regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet. 

 

Utveksle informasjon om 

miljø, livssyn, 

underholdning, sport og 

kultur med elever i andre 

land 

 

Utveksle synspunkter op 

forskjeller og likheter 

mellom egen og andres 

kultur og interesser 

 

 

 

Internett og 

diverse 

kilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• utvikle grunnleggende kunnskaper 

for nettvett, personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 
• Presenterer et emne oversiktlig og 

med relevant informasjon og viser 

høy grad av innsikt og refleksjon 
 

Forstår og tolker 

• Bruker grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 
• Presenterer et emne oversiktlig og 

med informasjon, og viser god 

forståelse og evne til å tolke stoffet 
 

 Finner og henter ut informasjon 

• Finner informasjon og bruker de 

grunnleggende regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 
• Presentere et emne med noe oversikt 

og informasjon 
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Kunst og håndverk 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Arkitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegne hus og rom ved 

hjelp av 

topunktsperspektiv 

 

Vurdere funksjonell 

innredning av rom, stil 

og smak, og visualisere 

egne løsninger 

 

Bygge og teste 

bærende 

konstruksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

Akantus 

kap. 4 

kap. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

presentasjon av eget arbeid ... 

 

Skriftlig 

arbeide med tegning ... 

 

Lesing 

å få inspirasjon til skapende arbeid 

 

Regning 

å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, 

målestokk ... 

 

Digitale verktøy 

søke informasjon ... 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Tegner hus i topunktsperspektiv 

● Tegner rom i topunktsperspektiv 

● Vurderer innredning av et rom, 

velger stil (kollasj) 

 

 

Forstår og tolker 

● Tegner hus i topunktsperspektiv 

● Tegner rom i topunktsperspektiv 

● Innreder et rom, velger stil (kollasj) 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Tegner et hus 

● Tegner et rom 

● Lager eget rom (kollasj) 
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Kroppsøving 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Idrettsaktivitet 

 

Innebandy 

Turn 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

Leker 

Stafetter 

samarbeidsøvelser 

Trene på å bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter og 

individuelle idretter og 

alternative 

bevegelsesaktiviteter 

 

Praktisere fair play ved 

å bruke egne 

ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer for å 

utvikle egen kropp og 

helse 

 

Forklare hvordan ulike 

kroppsideal og ulik 

bevegelseskultur 

påvirker trening, 

ernæring, livsstil og 

helse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Praktiserer og forklarer regler i innebandy 
• Bruker tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy, 

som pasninger og mottak, ulike skudd og skjerme 

ballen. Viser ballkontroll 
• Mestrer ulike turnøvelser som forlengs og baklengs 

rulle, hodestående, håndstående, slå hjul og utføre salto 

med hjelp av trampett 
• Deltar aktivt og viser et positivt engasjement 
• Oppmuntrer, veileder og samhandler med medelever 

på en positiv måte.  
Forstår og tolker 

• Har kunnskaper om noen regler i innebandy og utøver 

disse i praksis 
• Bruker tekniske og taktiske ferdigheter i innebandy, 

som pasninger og mottak, ulike skudd. Viser noe 

ballkontroll 
• Deltar aktivt og samhandler med andre elever på en 

positiv måte 
• Trener på og gjennomfører ulike turnøvelser som 

forlengs og baklengs rulle, hodestående, håndstående 

og slå hjul 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til noen regler i innebandy 

• Gjennomfører enkle grunnleggende ferdigheter som 

pasninger og mottak under øvelse 

• Trener på forlengs og baklengs rulle, hodestående og 

enkle balanseøvelser 
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Musikk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

  

  

Komponering 

  

  

Lytting 

 

 

 

 

 

 

Bruke musikkens grunnelementer, 

symboler for besifring og 

akkordprogresjoner i spill på 

instrumenter 

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 

Gjenkjenne og benevne forskjellige 

instrumenter og ensembler innenfor 

ulike sjangere 

Gjøre rede for hvordan musikk 

gjenspeiler trekk ved 

samfunnsutvikling og 

ungdomskultur 

Uttrykke og formidle refleksjon om 

musikk som kunst- og kulturuttrykk 

og som underholdnings- og 

forbruksvare 

 

CDer 

 

Tabulatur 

 

Besifring 

 

Sangtekster 

 

Nettressurser 

 

Opus 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolke og forstå ulike musikalske 

uttrykk, symboler, tegn og former 

for notasjon 

 
Skriving  
Bruke ulike former for notasjon som 

kan tas vare på. Eksperimentere over 

rim og rytme.  

 
Muntlig   
Synge, delta i samspill. Formidle 

musikalske opplevelser, sette ord på 

hva en hører, og selv ønske å 

uttrykke og å formidle 

 
Regning  
Være kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 
Digitale ferdigheter  
Bruke nettsteder for å finne sanger, 

musikk, og ressurser til egen 

musisering 

 

Analyserer og reflekterer 

• Drøfter populæmusikalske 

verk i en historisk 

sammenheng  

• Uttrykker egne meninger rundt 

populærmusikk 

• Viser god kjennskap til aktuelle 

musikkstykker, og er aktiv og 

målrettet i samspill 
• Viser instrumental utvikling, og 

evne til å uttrykke seg 

musikalsk 

Forstår og tolker  

• Plasserer populærmusikalske 

verk i en historisk 

sammenheng 
• Kjenner til aktuelle 

musikkstykker, og er fokusert 

på egne arbeidsoppgaver i 

samspill 
 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til musikkstykker fra 

ulike perioder 
• Musiserer delvis i samspill 
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Plan i musikk 9. trinn 

 

Stasjon Kompetansemål 

Dans 
 

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

Sang 

Prosjekt: 

Rock-Pop 
 

• Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk 
• Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og gjøre rede for 

egne musikkpreferanser 
• Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 
• Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette kan komme 

til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk 

Samspill 2 
 

• Øve inn og framføre et repertoar av musikk fra ulike sjangere med vekt på rytmisk musikk 
• Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 

 

 

9A/9C Mandag 5.time    9B/9D torsdag 5.time 

UKE Prosjekt / sang Dans Samspill  UKE Prosjekt / sang Dans Samspill 

uke 40 9A 9C1 9C2  uke 40 9B 9D1 9D2 

uke 41 høstferie høstferie høstferie  uke 41 høstferie høstferie høstferie 

uke 42 9A 9C1 9C2  uke 42 9D 9B1 9B2 

uke 43 9C 9A1 9A2  uke 43 9D 9B1 9B2 

uke 44 9C 9A1 9A2  uke 44 9D 9B1 9B2 

uke 45 9C 9A1 9A2  uke 45 9D 9B1 9B2 

uke 46 9C 9A1 9A2  uke 46 Planleggingsdag 
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Mat og helse 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlegge og lage 

trygg og 

ernæringsmessig god 

mat, og forklare hvilke 

næringsstoffer 

matvarene inneholder 

  

Sammenligne måltid 

en selv lager med 

kostholdsrådene fra 

styresmaktene 

Informere andre om 

hvordan matvaner kan 

påvirke sykdommer 

som henger sammen 

med livsstil og 

kosthold 

 

Bruke digitale verktøy 

for å vurdere 

næringsinnhold i mat 

og drikke, og gjøre seg 

nytte av resultatene 

når en lager mat 

 

Matlyst, Det 

Norske Samlaget, 

del a (s.10-54) 

 

Link – se under 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
• Argumenterer og kommuniserer ideer i 

faget, og bruker faguttrykk i egne tekster 

eller samtaler med andre 
• Bruker kunnskap om energibehov til å 

vurdere menyforslag og måltidsfordeling 
  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 
• Kjenner til ulike matvaregrupper og 

alternativer til de ulike gruppene 
  Finner og henter ut informasjon 

• Leser en oppskrift og følger 

fremgangsmåten med noe hjelp. 

• Utfører oppgaver som blir påpekt 

• Kan beskrive og bruke tallerkenmodellen 

helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet 
 

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet
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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 uke 40 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

NOR 

 

Nyhetsartikkel s.164-

165 i Kontekst 

Norsksidene.no 

Sidemål: Triks! 

Oppgave 2 s.164 

Test deg selv  oppg. 1-4 s 164 

 

Oppgåver 

Oppgave 3 s.164 

Test deg selv oppg 1-4 s 164 

 

Oppgåver 

Oppgave 5 s.164 

Test deg selv oppg. 1-4 s 164 

 

Oppgåver 

MAT 

 

Multiplisere to 

parentesuttrykk 

Studer beviset på side. 

67-68 

Studer filmsnutten.  

2.100  2.101  2.102  2.103  2.104  

2.105  2.106  2.110 

Studer filmsnutten.  

2.68  2.69  2.70  2.71  2.72  

2.73  2.111  2.112 

Studer filmsnutten.  

2.73  2.74  2.75  2.76  2.77  2.78  2.79 

ENG 

 

Key English  

Unit 3 - Classics 

Reading assigned 

literature. 

Continue reading your assigned book. 

SAM 

 

Geografi: Kart over 

Europa. Land og 

hovedsteder i 1914, 

1918 og nå 

Vi jobber med ulike kart over 

Europa 

Vi jobber med ulike kart over Europa Vi jobber med kart over Europa 

NAT 

 

Puberteten, sex og 

samliv: 

Kjønnsorgan og 

menstruasjonssyklus 

Les side 132-139 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar følgende begreper: gonader, sædcelle, eggcelle, livmor, 

eggstokker, progesteron, østrogen 

SAM 

 

    

KRLE 

 

Les s. 37-42 

Hva vil det si å være 

buddhist?  

 

Skriv 5 faktasetninger fra  

s. 37-42 

Skriv et sammendrag av  

s. 37-42  

Lag et dokument med 

underoverskrifter fulgt med korte 

setninger som tar for seg viktige 

elementer fra s. 37 - 42.  

http://getsmart.no/no/videos/view_video/00041
http://getsmart.no/no/videos/view_video/00041
http://getsmart.no/no/videos/view_video/00041
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FSP ENG My hero! Work with your presentation. Share 

what you have with a few others in 

class. 

Work with your presentation. Share 

what you have with a few others in 

class. 

Work with your presentation. Share 

what you have with a few others in 

class. 

TYSK 

 

Kap. 3 Oktoberfest 

Tekst B 

 

Les tekst B 

Finn 5 gloser som du lærer deg 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser fra stykket 

Skriv 2 setn. med werden 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser fra stykket 

Skriv 5 setn. med werden 

SPANSK En el aeropuerto s.10 

og 11 

Husk gloseprøve denne 

uken (gloser s. 8 og 9). 

Gjør oppgaver på ark du får av læreren din. Gå til https://avinor.no/flyplass/stavanger/flyinformasjon/avganger/ og 

skriv på spansk når 5 ulike fly går til ulike byer i verden. Skriv når flyene går og hvilken gate de går fra: El avión a 

Estocolmo sale a las diez y diez desde puerta 42.  

FRANSK Une journée ordinaire 

s. 34-38. 

Les dialog B s. 38. Skriv ned og lær 

glosene s. 53. 

Les dialog Aog B s. 37-38. Skriv ned 

og lær glosene s. 53. 

Les dialog A og B s. 37-38. Skriv ned 

og lær glosene s. 53. 

VF 

Int. 

sam 

 

Int.org. 

Gruppearbeid 

Gruppearbeid Gruppearbeid Gruppearbeid 

Mat og 

Helse 

Tema: Matlaging: Teorigruppe 
 

Næringsstoffer: 

Vitaminer 

Byggotto (s.45), Skogsbærtrifle 

(s.109) 

Oppgave om næringsstoffer 
 

UTV 9C fagtime ellers 

innføring i bruk av 

baser 

   

Kroppsøving Samarbeidsøvelser, stafetter, leker, ballaktiviteter 

 

 

 

 

 

https://avinor.no/flyplass/stavanger/flyinformasjon/avganger/
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Arbeidsplan uke 42  
 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 
 

Forstår og tolker 
 

 Analyserer og reflekterer 
 

NOR 
 

Nyhetsartikkel: Bruk en reell 

nyhetsartikkel fra enten NRK 

eller Stavanger Aftenblad 
 

Sidemål: Triks! 

Finn en nyhetssak. 

Lag disposisjon. 
 

 

Oppgåver 

Finn en nyhetssak. 

Lag disposisjon. Skriv en 

kort nyhetsartikkel. 
 

Oppgåver 

Finn to nyhetssaker. 

Lag disposisjoner. Skriv nyhetsartikler. 
 

Oppgåver 

MAT 
 

Verdien av et uttrykk 

S.70 - 74 
 

2.81  2.82  2.83  2.84  

2.90  2.91  2.97  2.114 

2.85  2.86  2.87  2.92  2.93  

2.94  2.98  2.115 

2.88  2.89  2.95  2.96  2.99  

2.108  2.113  

ENG 
 

Reading books 
 

Conversations in groups. 

Working with your book - Worksheet in Google classroom - week 42 

NAT 
 

Puberteten, sex og samliv: 

Svangerskap 

Les side 150-155 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar de tre periodene for fosterets utvikling, 

graviditeten og fødsel. 

KRLE 
 

Les s. 43-49 

De fire edle sannhetene og 

den åttedelte veien. 

Å være en buddhist i 

dagliglivet.  

Skriv 5 faktasetninger fra  

s. 43-49 

Skriv et sammendrag av  

s. 43-49 

Lag et dokument med underoverskrifter 

fulgt med korte setninger som tar for 

seg viktige elementer fra s. 43-49  

SAM 
    

FSP ENG Presentation: My hero! Tuesday: Prepare and work with your presentation. 

Wednesday: We start presenting in class. 
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TYSK 
 

Kap. 3 Oktoberfest 

Tekst C 

Les tekst C 

Lær deg 5 gloser fra 

stykket 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser fra stykket 

Skriv to setninger der du 

bruker du og Sie 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser fra stykket 

Skriv fire setninger der du bruker du og 

Sie 

SPANSK Con destino a México  

s. 12-15. Les og forstå 

teksten. Presens futurum med 

IR+A 

Skriv ned hvordan en sier 

“jeg skal gjøre” og “jeg 

må gjøre”. 

Bøy verbene IR og 

TENER (i presens) i alle 

personer og skriv disse 

ned. 

Skriv 2 ting du skal gjøre og 

2 ting du må gjøre. 
Bøy verbene IR og TENER (i 

presens) i alle personer og skriv 

disse ned. 

Skriv en dialog hvor du og en venn 

snakker sammen om hva dere skal 

gjøre i helgen. Bruk verbene IR og 

TENER i futurum. 

FRANSK Une journée ordinaire 

Klokka s. 38-39. 

-er verb og refleksive verb 

s. 47-48 

Repeter klokka og 

bøyning av refleksive 

verb (se laver, se coucher 

og se présenter). 

Repeter klokka og bøyning 

av refleksive verb (se laver, 

se coucher og se présenter). 

Gjør oppg. 7B s. 39.  

Repeter klokka og bøyning av 

refleksive verb (se laver, se coucher og 

se présenter). Skriv en liten tekst på 

fransk om din morgen der du fletter inn 

klokkeslett. 

VF 

Int. 

sam. 
 

Internasjonale organisasjoner 

Gruppearbeid 

Gruppearbeid - 

framføringer 

Gruppearbeid - framføringer Gruppearbeid - framføringer 

Mat og 

Helse 
 

Tema: Matlaging: Teorigruppe: 
 

Næringsstoffer: Sporstoffer, 

vann og oppsummering 

Byggotto (s.45), 

Skogsbærtrifle (s.109) 

Oppgave om næringsstoffer 
 

UTV Arbeide med baser og 

utdanningsprogram 

   

Kroppsøving Innebandy 
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Arbeidsplan uke 43 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

NOR 

 

Skriftlig 

vurdering: 

Nyhetsartikkel 

Sidemål: Triks 

Lesing og oppgåver Lesing og oppgåver Lesing og oppgåver 

MAT 

 

Studer sidene 77 - 

86. Studer 

spesielt side 84. 

Løsningsmetoder 

for likning. 

3.5  3.7  3.13  3.17  3.19  3.24  3.27  

3.30  3.31  3.36 

3.13  3.33  3.38  3.39  3.58  

3.59  3.60  

3.13  3.33  3.38  3.39  3.58  

3.59  3.60  

ENG 

 

Reading books 

 

Conversations in 

groups. 

Working with your book - Worksheet in Google classroom - week 43 

NAT 

 

Puberteten, sex 

og samliv: 

SOI 

Les side 140-141 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og skriv om 2 ulike SOIer. 

SAM 

 

Historie: Les s. 

20-27 

Gjør “Husker du?” oppgaver s. 28 Skriv et sammendrag av innholdet 

på s. 20-22 og 24-27. Bruk 

overskriftene i boken og skriv med 

egne ord 

Skriv et sammendrag av innholdet 

på s. 20-22 og 24-27. Bruk 

overskriftene i boken og skriv med 

egne ord 

KRLE 

 

Les s. 50-54 

Viktige hendelser 

i buddhismens 

historie.  

 

Gjør oppgave 1. og 2. s. 54.  

 

 

Gjør oppgave 2. og 5. s. 54. 

Bruk internett på oppgave 5.   

Gjør oppgave 2. og 6. s. 54.  

Bruk internett på oppgave 6.  
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FSP 

ENG 

Presentation: 

My hero! 

We continue with presentations in class. 

TYSK 

 

Kap. 3 

Oktoberfest 

Tekst F 

Ord og uttrykk 

om tid 

Les tekst F 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst F 

Lær 8 gloser fra stykket 

Skriv tre setninger som omhandler 

tid. 

Les og oversett tekst F 

Lær 12 gloser fra stykket 

Skriv fem setninger som omhandler 

tid. 

Spansk México s.16-18. 

Les og forstå 

teksten. Música 

mexicana. Øv på 

glosene - 

gloseprøve neste 

uke! 

Lag en liten 

presentasjon om 

Mexico. 

Skriv ned 5 fakta på spansk om 

México. Øv på 10 gloser s. 17.Gjør 

oppgavene på ark fra lærer. 

Se og lytt til sangen 

https://www.youtube.com/watch?v=

CZ5ryxJ_71g 

Skriv ned 5 spanske adjektiv du 

syns passer til sangen. 

Gjør oppgavene på ark fra lærer. 

Se og lytt til sangen 

https://www.youtube.com/watch?v=

CZ5ryxJ_71g 

Skriv ned 5 spanske adjektiv du 

syns passer til sangen. 

 Øv på glosene s. 17. Gjør oppgaver 

på ark fra lærer.Se og lytt til sangen 

https://www.youtube.com/watch?v=

CZ5ryxJ_71g 

Skriv ned 5 spanske adjektiv du 

syns passer til sangen. 

Fransk Familie s. 56-57. 

Eiendomsord 

Objektspronomen 

Les dialog 1 s. 56. Lær 7 gloser s. 

72. Lær objektspronomen utenat. 

Les dialog 1 s. 56. Lær 12 gloser s. 

72. Lær objektspronomen utenat. 

Les dialog 1 s. 56. Lær glosene s. 

72. Lær objektspronomen utenat. 

Gjør oppg. 12 A skriftlig s. 69. 

Int.sam. 

 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Mat og 

Helse 

Tema: Matlaging: Teorigruppe: 
 

Informasjon om 

prøve. 

Gjennomlesing 

Fiskepinner (eget ark), iskrem 

(s.110) 

Oppsummering del a 
 

UTV Gruppearbeid 

utdanningsprogra

mmene 

   

Kroppsø

ving 

Innebandy 

https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
https://www.youtube.com/watch?v=CZ5ryxJ_71g
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Arbeidsplan uke 44  

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Avisuke  

Debattartikler og 

nyhetsartikler 

Muntlig 

Sidemål 

Vi leser i Stavanger Aftenblad 

 

Avisoppgåver 

Vi leser i Stavanger Aftenblad 

 

Avisoppgåver 

Vi leser i Stavanger Aftenblad 

 

Avisoppgåver 

MAT 

 

2-timers prøve i kap 

1, 2 og deler av kap 

3. 

   

ENG 

 

Reading books 

 

Conversations in 

groups. 

Working with your book - Worksheet in Google classroom - week 44 

SAM 

 

Historie: 

Les s. 29-35 

Gjør “Husker du?” oppgaver s. 

35 

Skriv et sammendrag av innholdet s. 29-

33. Bruk overskriftene i boken og skriv 

med egne ord. 

Skriv et sammendrag av innholdet s. 29-

33. Bruk overskriftene i boken og skriv 

med egne ord. 

NAT 

 

Puberteten, sex og 

samliv: 

Oppsummering kap 

7,8 og 9 

Repetisjon. 

KRLE Les s. 55-60 

Mangfoldet i 

buddhismen.  

Gjør oppgave 1 s. 60. Skriv i et 

dokument, med korte 

setninger/stikkord.   

Les s. 55-60 

Gjør oppgave 1. og 2. s. 60.  

Skriv oppgave 1. i et dokument, med 

underoverskrifter fulgt av korte 

setninger/stikkord.  

 

Gjør oppgave 6. s. 60.  

FSP ENG What is an author? 

We discuss in pairs. 

Find information about the 

author of your book. Write 

down two facts. 

Find information about the author of your 

book. Write down five facts. 

Find information about the author of 

your book. Write down ten facts. 

TYSK Forberedelse til 

skriftlig prøve. 

Øv til prøven. Les tekstene godt - lær å bøye verbene. 
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SPANSK México s.16-18 

Muntlig presentasjon 

om Mexico. Música 

mexicana 

 

Artiklene EL og LA, 

UN og UNA 

Øv på glosene. Gloseprøve 

denne uken. 

 

Øv på glosene. Gloseprøve denne uken. 

Velg en spansk sang du liker og oversett 

innholdet til norsk. Ikke bruk google 

translate! 

Øv på glosene. Gloseprøve denne 

uken.Velg en spansk sang du liker og 

oversett innholdet til norsk. Ikke bruk 

google translate! 

FRANSK Adjektiv s. 59-60 + 

67-68. 

Verbene connaître og 

dire s.70. 

Øv til prøven. Lær å bøye 

verbene connaître og dire.  

Øv til prøven. Lær å bøye verbene 

connaître og dire. 

Øv til prøven. Lær å bøye verbene 

connaître og dire. Lag 4 setninger der du 

bruker disse verbene. 

VF 

Int. 

sam. 

 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

 

Mat og helse 

 

Tema:  Matlaging: Teorigruppe: 
 

Tilberedning av mat 

PRØVE tirsdag uke 

44  

Fiskepinner (eget ark), iskrem 

(s.110) 

Jobbe med pepperkakehus (vurderes 

K&H) 

 

UTV Gr.arbeid 

utd.program 

   

Kroppsøving Turn 

 

Fysisk akt Volleyball 

Stavanger idrettshall 
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Arbeidsplan uke 45 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Å skrive debattartikkel og 

diskusjonsinnlegg s.179-180 

Oppgaver s.181 

 

Sidemål 

Test deg selv 1-4 s.181 

Finn en debattartikkel i SA 

 

 

Oppgåver 

Test deg selv 1-4 s.181 

Bruk SA 

Lag disposisjon til en debattartikkel 

 

Oppgåver 

Oppgave 5 s.181 

Bruk SA 

Lag disposisjon og skriv en 

debattartikkel 

 

Oppgåver 

MAT 

 

Likninger med parenteser og 

andregradslikninger. Studer 

sidene 87- 90. 

3.46  3.47  3.48  3.54  3.55  

3.56  3.57  3.62 

3.41  3.42  3.43  3.49  3.50   3.63 3.44  3.51  3.52  3.53  3.61  3.64  

ENG 

 

Preparing for literary 

conversations 

Rehearse conversations in your group.  

Use the list of questions for literary conversation. Remember to elaborate, explain and use comparisons in 

your answers. 

SAM 

 

Historie: Prøve s. 11-35 + 

historiske kart 

   

NAT 

 

Puberteten, sex og samliv: 

Oppsummering kap 7,8 og 9 

Repetisjon 

KRLE 

 

Les s. 60-65 

Arkitektur, kunst og musikk 

Skriv tre stikkord om arkitektur, 

kunst og musikk i buddhismen 

Gjør oppgave 1 og 3 s. 65 Gjør oppgave 3 og 4 s. 65 

FSP ENG Literature: We read in class 

and discuss in groups. 

Write down one element that you 

like and one that you do not like 

about your book. 

Write down one element that you 

like and one that you do not like 

about your book. Use full sentences. 

Write down one element that you 

like and one that you do not like 

about your book. Explain why. 

TYSK 

 

Muntlig vurdering. 

Teksten lev. på forhånd 

Kap.3 Kap.3 Kap.3 

SPANSK Vurdering Øv deg på å lage setninger om en reise til México. Fortell hvordan du skal reise, hvor lenge, fakta om landet, 

geografi, musikk, mat, tradisjon og kultur. Bruk futurum.  
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FRANSK Skriftlig vurdering Øv til prøven: gloser s. 53 + s. 72, klokka, refleksive verb, objektspronomen og verbene connaître og dire. 

VF 

Int. 

sam. 

 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

 

Mat og helse 

Tema: Matlaging: Teorigruppe: 
 

Hevemiddel Grønnsakswok (s.8), boller 

(s.131) 

Jobbe med pepperkakehus (vurderes 

K&H) 

 

UTV Gr.arbeid utd.program 
   

Kroppsøving Turn/koordinasjon/balanse 

 

Fysisk 

aktivitet 

Badmington ( Stavanger idrettsghall) 
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Arbeidsplan uke 46 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

NOR 

 

Debattartikkel 

Foredrag s 157 i 

Kontekst 

Muntlig vurdering: 

foredrag 

 

Sidemål 

Lag disposisjon til et foredrag om 

… 

 

Svar på 

diskusjonsinnlegg/leserbrev i SA 

Lag disposisjon til et foredrag om.. 

 

Svar på diskusjonsinnlegg/leserbrev i 

SA 

Skriv et foredrag om.. 

 

Svar på diskusjonsinnlegg/leserbrev i 

SA 

MAT 

 

Kapittel 6 

Plassering i rutenett 

og sammenheng 

mellom størrelser. S. 

200 - 210. 

Geogebra 

6.1  6.3  6.4  6.9  6.10  6.52  6.53  

6.55  6.57 

6.5  6.6  6.7  6.8  6.12  6.14  6.18  6.19  

6.20  

6.8  6.12  6.14  6.15  6.16  6.19  6.20 

6.21 

ENG 

 

Literary 

conversations 

You have two options for the presentation of your group conversation, choose one. 

1. The group conversation is to be held in front of the class. 

2. Make a video recording of your group conversation to be shown in class 

SAM 

 

Les s. 39-42 Gjør “Husker du?” spørsmål 1-4 

s.47 

Gjør “Husker du?” spørsmål 1-6 s. 47 Oppgave 1 s.49 

NAT 

 

Kjemi: 

Les s. 8-11 

Nøkkelspørsmål side 9 og 11. Forklar følgende begreper med egne 

ord: 

grunnstoff, atomsymbol, kjemisk 

forbindelse, fusjon, atomsymbol og 

klassifisere.  

Kom med eksempler. 

Skriv en sammenhengende tekst hvor 

du tar i bruk begrepene fra nivå 2. Husk 

å ta med eksempler.  

KRLE 

 

Forberedelse til 

prøven i  

kap 1. og 2.  

Hinduismen og 

Forbered deg til prøven i uke 47. Forbered deg til prøven i uke 47. Forbered deg til prøven i uke 47.  
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buddhismen 

Les s. 8-66 

 

 

FSP ENG Literature: We read 

and use “rollekort”. 

Who would you recommend this 

book to? Write at least two 

sentences. 

Who would you recommend this book 

to? Write at least four sentences. 

Who would you recommend this book 

to? Why? Write at least one paragraph. 

TYSK 

 

Kap 4  Neue Heimat 

Tekst A 

Les tekst A 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser fra stykket 

SPANSK Tengo hambre y sed! 

s. 22-24 

Lese og forstå 

teksten. 

Uttrykk med TENER 

Skriv ned på spansk hvordan man 

sier at man er: sulten, tørst, trøtt, 

varm, redd. 

Skriv ned på spansk hvordan man sier at 

man er: sulten, tørst, trøtt, varm, redd. 

Skriv en dialog der du lager spørsmål til 

disse. 

Skriv ned på spansk hvordan man sier 

at man er: sulten, tørst, trøtt, varm, 

redd. Etterpå skriver du spørsmål til 

disse svarene. 

Skriv ned alle glosene på s.25. 

FRANSK Camille fait ses 

courses 

s. 77-80 

Frukt og grønnsaker 

Delingsartikkel s. 87-

88 

Les s. 77. Skriv ned og lær 6 

gloser s. 78. 

Les s. 77. Skriv ned og lær 12 gloser s. 

78. 

Les s. 77. Skriv ned og lær glosene s. 

78. 

Int. sam. 

 

Besøk fra en int.org. Foredrag Foredrag Foredrag 

Mat og helse Tema: Matlaging: Teorigruppe: 
 

Jevning 

Halv uke 

Grønnsakswok (s.8), boller 

(s.131) 

Jobbe med pepperkakehus (vurderes 

K&H) 

 

UTV Presentasjon gr.arbeid 
   

Kroppsøving Turn presentasjon 

 

Fysisk aktiv. Badmington (Stavanger idrettshall) 
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Kalender 2.periodeplan 

  

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 40  

 

 

     

Uke 41 

(Høstferie) 

 

 

 

     

Uke 42 Eng.fordypning 
muntlig 
uke42/43 

 

 

 
9A – muse 

mira 

   

Uke 43 Norsk skriftlig 
vurdering (2 
timer) - 
nyhetsartikkel 
 

 
9D – muse 

mira 

   

Uke 44 Vurdering 
Matematikk (2 
timer) - algebra 
og likninger 
 

Vurdering MHE 

 
9C – muse 

mira 

   

Uke 45 FSP vurdering 

 

 
9B – muse 

mira 
Fransk, 
Tysk, 
Spansk 
prøve 

Prøve i 
Historie 
1.verdens-
krig 

 

Uke 46 Muntlig 
vurdering 
engelsk 

Muntlig 
vurdering norsk 

     

Uke 47 - vurdering KRLE 


