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Forsidebilde: 

 

 

 

 

 

  

 

Om forsidebildet: 

Runi Langum er utdannet ved kunstakademiet i Trondheim 1978-1983. Hun fortsatte studiene ved Ecole Nationale 

Superieure des Beaux Arts, Paris 1983-1986 der hun spesialiserte seg i tegning og fikk 1.prix de dessin i 1986. 

Runi har i over 14 år festet mennesker på ark. Figurene er i bevegelse. I dans og i stille samtale. Hun er blitt betegnet som en 

av våre fremste tegnere. Hun karakteriserer seg som forsker i strek. 
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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. 

 

Vi oppfordrer alle 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. 

Lunsjmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat, frukt 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  MAT - vurdering 

Uke 42  KHV - innlevering 

Uke 43  ENG – tekst på skolen 

  SAM – prøve 

Uke 44  Tysk, fransk, spansk – vurdering 

  NAT - presentasjon 

Uke 45  MAT – vurdering 

Uke 46  KRLE - prøve 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 40  Turdag mandag 1.oktober – Brutt lenke til Sverd i fjell 

Uke 43  Gosen på skeivå – eg e den eg e 

Uke 43  DKS – rap og rytme 

 

  

    

 

   

Gosen på skeivå – Eg e den 

eg e: 

Elevrådet arrangerer Gosen 

på skeivå i uke 43. Det blir 

lagt opp til ulike aktiviteter i 

midttimen. 

 

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 

 

 

 

 

 

Lytte til, oppsummere hovedinnholdet 

og trekke ut relevant informasjon i 

muntlige tekster 

 

Delta i diskusjoner med begrunnede 

meninger  

Planlegge, utforme og bearbeide egne 

tekster manuelt og digitalt, og vurdere 

dem underveis i prosessen ved hjelp av 

kunnskap om språk og tekst 

Uttrykke seg med et variert ordforråd og 

mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

Gjengi innholdet og finne tema i et 

utvalg tekster på svensk og dansk 

 

 

Lydbok”Skammarens 

dotter” Lene Kaaberbøl 

 

Film: “Skammarens 

dotter” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening 

gjennom å lytte og 

samtale 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg på en 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Å engasjere seg i 

tekster 

 

Regning 

Å kunne vurdere over 

og kommunisere om 

tekster 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Oppsummerer hovedinnholdet i 

teksten og trekker ut relevant 

informasjon 
• Deltar i litteratursamtalen 

gjennom å bidra med innspill, 

lytter oppmerksomt og invitere 

andre inn i diskusjonen 
 

Forstår og tolker 

• Gjengir innholdet i teksten  
• Deltar i litteratursamtalen og 

kommer med noen innspill, 

lytter til andre 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Sier noe om innholdet i boka 
• Deltar i litteratursamtalen 
 

 

 

 

 

 

 



 5  

ENGLISH 

English 

 

Main areas 

 

Competence aims Teaching 

Material 

Basic Skills 

 

Levels of mastering 

Language learning  

 

Oral 

Communication 

 

 

 

 

 

 

Written 

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 

Express oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose and 

situation 

Express and justify own opinions 

about different topics 

• Write different types of texts 

with structure and coherence 

• Use central patterns for 

orthography, word inflection, sentence 

and text construction to produce texts 

Discuss and elaborate on different 

types of English literature from 

English-speaking countries 

Create, communicate and converse 

about own texts inspired by English 

literature, films and cultural forms of 

expression 

 

 

http://storynory. 

com/ 

 

Printouts of different 

fairy tales 

 

http://www.world 

oftales.com/ 

 

 

Reading 

Create meaning by 

reading different types 

of texts. 

Writing  

Express ideas and 

opinions in an 

understandable and 

purposeful manner.  

Oral   

Listen, speak and 

interact using the 

English language. 

 

Numeracy 

Develop a repertoire of 

mathematical terms in 

English related to daily 

life. 

 

Digital tools 

Experience English 

texts in authentic 

situations. 

 

Analysis and evaluation 

• Discuss and elaborate on fairy tales 

from English-speaking countries 

• Use central patterns for orthography, 

word inflection, sentence and text 

construction to produce texts 

• Understand and use a general 

vocabulary related to different topics 

• Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Comprehension and usage 

• Present fairy tales from English-

speaking countries, and point to some of 

the characteristics 

• Use some grammatical and text 

structures of English orally and in 

writing  
• Master vocabulary that covers fairytales 
 

Reproduction of facts  
• Present a fairytale 
• Write a text with meaning 

http://www.storynory.com/
http://www.storynory.com/
http://www.worldoftales.com/
http://www.worldoftales.com/
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MATEMATIKK 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

  

Tall og 

algebra 

  

  

  

  

  

Geometri 

 

  

  

  

  

  

  

  

Sammenligne og regne om mellom heltall, 

desimaltall, brøk, prosent, promille og vurdere i 

hvilken situasjon ulike representasjoner er 

formålstjenlige. 

 

Undersøke og beskrive egenskaper ved to (og 

tre) dimensjonale figurer og bruke egenskapene 

i forbindelse med konstruksjoner med passer og 

linjal (og dynamisk geometriprogram) 

 

Utføre, beskrive og grunngi geometriske 

konstruksjoner med passer og linjal 

 

  

Grunntall 8 

kap. 3 og 4 

Grunntall 8 

(ekstra) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muntlig 

Kommunisere om og drøfte 

matematiske problemer. 

  

Skriving 

Bruke matematiske 

symboler til å løse 

problemer. 

  

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  

Analyserer og reflekterer 

• Behersker regning med prosent 

og promille 

• Tolker, gjør rede for og 

konstruerer/tegner figurer for 

hånd 

  

Forstår og tolker 

 

• Regner om mellom brøk, 

desimaltall og prosent. 
• Regner med prosent og 

promille. 
• Forklarer og konstruerer 

/tegner figurer for hånd 
  

Finner og henter ut informasjon 

 

• Gjør om mellom enkel brøk, 

desimaltall og prosent. 
• Utfører enkel prosentregning 
• Tegner og konstruerer enkle 

figurer for hånd 
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KRLE 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Filosofi  og 

etikk 

 

 

 

 

 

 

Religiøst 

mangfold 

 

 

 

Livssyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Reflektere over filosofiske 

temaer knyttet til identitet 

og livstolkning, natur og 

kultur, 

liv og død, rett og galt. 

 

Presentere noen 

betydningsfulle  

     filosofer og diskutere deres 

ideer 

 

Samtale om og forklare hva  

religion er, og vise hvordan  

religion kommer til uttrykk 

på ulike måter. 

     

 

    Forklare hva livssyn er, og 

vise                

    hvordan livssyn kommer til 

    uttrykk på ulike måter 

 

Horisonter 

8 

Kap. 1 og 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklare, samtale 

om filosofi og etikk, religiøst 

mangfold og livssyn 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg skriftlig og har 

kunnskaper om  

emnene. 

 

Lesing 

Forstår og innhenter informasjon, 

tolker og reflekterer over fagstoff 

 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Reflekterer over filosofiske spørsmål 
• Presenterer en betydningsfull  

filosof og diskuterer hans ideer 

• Samtaler om og forklarer   
hva religion og livssyn er. 

 

Forstår og tolker 

• Forstår og tolker filosofiske spørsmål 
• Presenterer en filosof 
• Forklarer hva religion og livssyn er. 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan gjengi fakta om en filosof 
• Vet hva som menes med religion  

og livssyn. 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Samfunns- 

kunnskap 

  

Den 

amerikanske 

revolusjonen  

 

 

 

 

 

 

Den franske 

revolusjonen  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Gjere greie for idear og krefter som 

førte til den amerikanske 

fridomskampen og den franske 

revolusjonen, og beskrive følgjer 

dette fekk for den demokratiske 

utviklinga i Noreg 

 

 

Finne døme på hendingar som har 

vore med på å forme dagens Noreg, 

og diskutere korleis samfunnet kunne 

ha vorte dersom desse hendingane 

hadde utvikla seg annleis 

 

Historie 8 

 

Amerikanske:  

s. 13 - 26.  

 

 

Franske:  

s. 29 - 39.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Muntlig 

Greier ut om hendelser 

og fakta og uttrykker 

egne meninger 

  

Skriving 

Formidler og deler 

kunnskap skriftlig 

  

Lesing 

Leser og samler 

informasjon fra 

oppslagsverk, aviser og 

Internett 

  

Regning 

Bruker, tolker og lager 

grafiske framstillinger 

  

Digitale verktøy 

Utforsker nettsider, 

søker etter informasjon 

og uøver kildekritikk 

Analyse og vurdering 

• Finner fram til og presenterer 

aktuelle samfunnsspørsmål 

• Skiller mellom meninger og fakta 

• Formulerer argument og drøfter 

spørsmålene 

  Forståelse og anvendelse 

• Leser om aktuelle saker fra ulike 

kilder 

• Presenterer innholdet i sakene 

• Kjenner til begrep som meninger, 

fakta og argumenter 

  Reproduksjon og faktakunnskap 

• Leser og forteller om noen 

aktuelle saker 

• Gjengir noen begrep knyttet til 

emnet 
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Naturfag 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrive oppbygningen av dyre- og 

planteceller og forklare 

hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding 

 

Formulere testbare hypoteser, 

planlegge og gjennomføre 

undersøkelser av dem og diskutere 

observasjoner og resultater i en 

rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka! 8 

Kap. 4 og 5 

 

Nettressurser: 

 

Viten.no - Celler  

 

Viten.no - 

Fotosyntese og 

celleånding 

 

NRK skole 

 

nysgjerrigper.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

• Beskriver oppbygningen av 

dyre- og planteceller med 

presist fagspråk. 
• Tar i bruk naturfaglige begreper 

til å forklare hovedtrekkene i 

fotosyntese og celleånding 
 

Forstår og tolker 

• Beskriver oppbygningen av 

dyre- og planteceller med 

presist fagspråk. 
• Forstår betydningen av de 

naturfaglige begrepene og kan 

ta dem i bruk for å forklare 

hovedtrekkene i fotosyntese og 

celleånding. 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan nevne noen fellestrekk for 

dyre- og planteceller. 
• Kan forklare noen hovedtrekk i 

fotosyntese og celleånding 
 

http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&tid=uuid%3A42241581-B892-15A9-626C-00000A2341CD&grp=
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
http://www.viten.no/vitenprogram/vis.html?prgid=uuid%3A7314FC64-5404-2689-0377-0000113605CE&tid=1065555&grp
https://nysgjerrigper.no/
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Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunika- 

sjon 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

Undersøke likheter og ulikheter mellom 

morsmålet og det nye språket og utnytte 

dette i egen språklæring 

 

beskrive og vurdere eget arbeid med å 

lære det nye språket 

 

forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

bruke lytt-. tale-, leses-, og 

skrivestrategier tilpasset  

formålet 

 

sammenligne noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 

 

 

Auf 

Deutsch 1 

 

Kap. 2 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Beskriver og vurderer eget arbeid 
• Forstår og bruker tall i praktiske 

situasjoner 
• Sammenligner noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 
 

Forstår og tolker 

• Vurderer eget arbeid 
• Forstår og bruker noen av tallene i 

praktiske situasjoner 
• Kjenner til noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan noe om emnet 
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FRANÇAIS 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget arb. 

 

Kommunikasjon 

Ting jeg liker 

Familien min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk geografi 

Beskrive og vurdere 

eget arb. med å lære 

det nye språket 

Presentere ulike 

emner muntlig 

 

 

Forstå og bruke et 

ordforråd som dekker 

dagligdagse sit. 

 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Bruke språklige 

strukturer og former 

for tekstbinding 

Skrive tekster som 

forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Samtale om språk og 

sider ved geografiske 

forhold i 

språkområdet 

Classroom Français 8 

 

Ouverture 8 

Kap. 3 og 4 

 

ouverture.portfolio.no/ 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 reflektere rundt egen språklæring 

• Kan gi en tydelig muntlig presentasjon av seg selv 

uten særlig bruk av manus 

• Gir en fyldig skriftlig presentasjon av familien, og 

varierer mellom ord og strukturer vi har lært 

• Kan  artikler og eiendomsord 

• Kan de fleste bøyningsformer av verbene avoir, 

être, aimer, détester, adorer, préfèrer  

 
Forstår og tolker 
• Kan gi en muntlig presentasjon av seg selv  med noe 

hjelp  av manus 

• Gir en god skriftlig presentasjon av familien, og 

bruker ord og strukturer vi har lært 

• Kan mange artikler og eiendomsord 

• Kan noen bøyningsformer av verbene avoir, être, 

aimer, détester, adorer, préfèrer  

• Kan tallene fra 1-60 

 
Finner og henter ut informasjon 
• Kan gi en muntlig presentasjon av seg selv ved å 

lese fra manus 

• Kan med hjelp gi en skriftlig presentasjon av 

familien 

• Kan noen artikler og eiendomsord 

• Kan noen få bøyningsformer av verbene avoir, être, 

aimer, détester, adorer, préfèrer  

• Kan noen av tallene 1-60  

https://ouverture.portfolio.no/
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ESPAÑOL 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Kunne vurdere eget 

arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne fortelle om 

seg selv og andre 

 

Kunne snakke om 

fritid 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Spansk og 

latinamerikansk 

kultur 

 

 

Beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

 

¡Vale!1 

 

Ulike nettsider: 

vale.cappelendamm.no 

Pregunta ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med 

forståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassede 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler som støtte til 

språklæringen 

Analyserer og reflekterer 

• Forstår og kan bruke 

substantiv og adjektiv i entall og 

flertall  
• Kan fortelle utfyllende om 

seg selv og andre i familien 
• Kan snakke om hva du og 

andre liker 
• Har et rikt ordforråd og kan 

fortelle om hva du og andre liker 

å gjøre på fritiden. 
 

Forstår og tolker 

• Forstår hvordan substantiv og 

adjektiv bøyes på spansk 
• Kan fortelle om seg selv og 

familien sin 
• Kan snakke om hva du liker 
• Kan spørre om hva andre 

gjør på fritiden og fortelle om 

hva du selv gjør 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner igjen adjektiv og 

substantiv i tekst  
• Kjenner til ord for 

familiemedlem 
• Gjenkjenner verbet gustar i 

tekst 
• Kan fortelle hva du gjør på 

fritiden 
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ENGELSK FORDYPNING 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

  

Utforsking av 

språk og tekst 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tekst og 

mening 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon. 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

 

Identifisere kjennetegn ved ulike 

teksttyper og bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

Formidle egne opplevelser av 

musikk og filmer eller teater til 

andre 

 

Framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

  

 

  

Internett 

 

Scary Readers 

Theatre 

 

Classic readers 

theatre for 

young adults 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over stadig 

mer krevende tekster 

  

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og 

forstå grafiske framstillinger i 

hverdagslige sammenhenger 

  

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler egne opplevelser av 

film til andre 
• Skriver og framfører et 

skuespill med relevant 

innhold og presist språk 
• Bruker en hensiktsmessig 

muntlig uttrykksform. 

  
Forstår og tolker 
 

• Formidler egne opplevelser av 

film til andre. 

• Skriver og framfører et 

skuespill med noe innhold og 

noe enkel språkbruk 

• Presenterer muntlig med noe 

flyt og sammenheng. 

  
Finner og henter ut informasjon 
 

• Kan gjenfortelle innhold i 

engelsk film på norsk 

• Deltar i produksjon og 

framføring av skuespill 
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Musikk 

 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulatur/akkordskjema 

 

Sangtekster 

 

www.ultimateguitar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
  Synger, deltar i samspill. Formidler 

musikalske opplevelser, setter ord på 

hva en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Skriftlig 
  Bruker ulike former for notasjon. 

Eksperimentering over rim og rytme 

som kan tas vare på. 

Lesing 
  Tolker og forstår ulike musikalske 

uttrykk, symboler, tegn og former for 

notasjon 

 

Regning 
  Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike musikalske 

mønstre, variasjoner og former 

 

Digital 
  Bruker nettsteder for å finne sanger, 

musikk, og ressurser til egen musisering 

 

Analyserer og reflekterer 

• Spiller rent og rytmisk 

på gitar  
• Bruker musikkens 

grunnelementer i 

samspill med andre 
• Fremfører alle 

påbegynte sanger. 
 

Forstår og tolker  

• Spiller gitar  
• Fremfører de fleste 

sanger 
 

Finner og henter ut 

informasjon 

• Spiller noen akkorder  
• Fremfører deler av 

noen sanger 
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8C/8D mandag 4.time 

   

8A/8B fredag 5.time 

UKE Sang Gitar Instr 
 
UKE Sang Gitar Instr 

uke 34 8C 8D1 8D2 

 

uke 34 8A 8B1 8B2 

uke 35 8C 8D1 8D2 

 

uke 35 8A 8B1 8B2 

uke 36 8C 8D1 8D2 

 

uke 36 8A 8B1 8B2 

uke 37 8C 8D1 8D2 

 

uke 37 8A 8B1 8B2 

uke 38 8C 8D1 8D2 

 

uke 38 8A 8B1 8B2 

uke 39 8C 8D1 8D2 

 

uke 39 8A 8B1 8B2 

uke 40 8C 8D1 8D2 

 

uke 40 8A 8B1 8B2 

uke 41 høstferie høstferie høstferie 
 

uke 41 høstferie høstferie høstferie 

uke 42 8C 8BD1 8D2 

 

uke 42 8A 8B1 8B2 

uke 43 8D 8C1 8C2 

 

uke 43 8B 8A1 8A2 

uke 44 8D 8C1 8C2 

 

uke 44 8B 8A1 8A2 

uke 45 8D 8C1 8C2 

 

uke 45 8B 8A1 8A2 

uke 46 8D 8C1 8C2 

 

uke 46 Planleggingsdag 

uke 47 8D 8C1 8C2 

 

uke 47 8B 8A1 8A2 

uke 48 8D 8C1 8C2 

 

uke 48 8B 8A1 8A2 

uke 49 8D 8C1 8C2 

 

uke 49 8B 8A1 8A2 

uke 50 8D 8C1 8C2 

 

uke 50 8B 8A1 8A2 

uke 51 

    

uke 51 
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Kroppsøving 
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Kunst og håndverk 

 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

Trearbeid 

Leire 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

 Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av 

tekstforståelse 

 

Regning 

Vurdering av 

proporsjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en 

kravspesifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsnings alternativer  av et 

produkt ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

• Vurderer kvaliteten på eget håndverk 

 

Forstår og tolker 

• Designer et produkt ut fra form 

• Beskriver løsningsalternativ på 

produktet ved hjelp av skisser og digital 

programvare 

• Lager en funksjonell bruksgjenstand 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Lager skisser av et produkt 

• Lager et produkt 
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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 

 

Demonstrere riktig bruk av utvalgte 

verktøy 

 

 

Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter og 

funksjonelle teknologiske løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå 

mulige forbedringer.  

 

 

 

 

 

 

 

Sketchpad 

 

Bro 

 

Broer i tre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Demonstrerer riktig bruk av utvalgte 

verktøy 

• 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. 

• Forstår hvordan det utvalgte verktøyet 

skal håndteres 

• Teste egne produkter og foreslå noen 

mulige forbedringer. 
Finner og henter ut informasjon 

• Framstille produkter med egne 

materialer, komponenter. 

• Finner fram riktig verktøy 

• Teste egne produkter og foreslå enkle 

forbedringer. 

 

 

 

https://sketch.io/sketchpad/
https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=1213661
http://www.trefokus.no/resources/filer/fokus-pa-tre/12-Broer-i-tre.pdf
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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 
 

 

• Aktivitetene legges ut på Google Classroom 
 

 

 

 



 20  

Arbeidsplan uke 40 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker  Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Lydbok “Skammarens dotter” Vi hører på lydbok på skolen, og arbeider med oppgaver til boka.  

MAT 

 

Brøk og desimaltall 
s. 72-83 
Vurdering kap. 1 

2.15, 2.21, 2.28, 2.29, 2.32, 2.33, 

2.37, 2.38, 2.43, 2.47, 2.54, 2.60, 

2.70, 2.77, 2.78, 2.80 

 2.30, 2,31, 2.33, 2.34,2.37, 2.38, 

2.43, 2.48, 2.62, 2.68, 2.72, 2.89, 

2.92, 2.93 

 2.20, 2.27, 2.30, 2.31, 2.34 

• egne oppgaver 

ENG 

 

Read and listen to Jack and the Beanstalk 

http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-

and-the-beanstalk/ 

 

Write down 10 new words 

from the text, translate the 

words to Norwegian. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text. 

Write down 10 new words 

from the text, explain the 

words in English. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text. 

Write down at least 10 new 

words from the text, explain 

the words in English. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text.  

SAM 

 

Kap 1, Historieboken 

Den amerikanske revolusjonen  

Les s. 13 - 17 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 17.  Gjør oppgave 4 og 5 s. 17. Gjør oppgave 3, 4 og 5 s. 17.  

NAT 

 

Kapittel 4 - Planteceller og planter 

Les s. 58-59 + viten 

• Plantecellers oppbygning 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning (se s. 58) 

 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning, samt beskriv 

kort funksjonene til de ulike 

delene. 

Tegn og navngi plantecellens 

oppbygning, samt forklare 

funksjonene til de ulike 

delene og bruker begreper. 

KRLE 

 

Oppsummering av Rett og galt og Å leve 

sammen 

 Moral og etikk – hva er det? Repeter s 168 – 182.   

Identitet - hvem er du? Repeter s. 100-102. 

Spansk Kap. 4: La ropa, s. 20- 23. 

Les teksten høyt hjemme og på skolen. Gå 

gjennom nye ord på Quizlet. Glosetest uka 

etter høstferien.  

Finn de spanske uttrykkene 

for en grå jakke, en rød 

skjorte, liker du det svarte 

skjørtet og nei, jeg liker ikke.  

Skriv på norsk hva Manuel 

eller Mari Carmen har på seg.  

Skriv hva du har på deg i dag.  

Tysk 

 

Kap. 2 Tekst B 

 

Les tekst B 

Lær 3 interesser 

Les og oversett tekst B 

Lær 7 interesser 

Les og oversett tekst B 

Lær 10 interesser 

Fransk 

 

Ting jeg liker 

Ordinnlæring 

Quizlet + Gjør fem oppgaver i 

dokumentet Devoir semaine 

40 

Quizlet + Gjør ti oppgaver i 

dok Devoir semaine 40 

Quizlet + Gjør oppgavene i 

dok Devoir semaine 40 

Eng 

ford 

Readers theatre  

The black cats are talking  

Øv på skuespillet, lær 

replikker 

Øv på skuespillet, lær 

replikker 

Øv på skuespillet, lær 

replikker 

TEK Klinkekuletransportøren Gruppearbeid - Skriv i loggen 

http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
http://www.storynory.com/2008/07/14/jack-and-the-beanstalk/
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Arbeidsplan uke 42 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

NOR 

 

Lydbok 

Litteratursamtaler 

Litteratursamtale om “Skammarens dotter”. Vi øver på å lytte oppmerksomt, dele våre tanker, og på å 

stille oppfølgende spørsmål til andre. 

MAT 

 

Kap. 3  

Prosent og omgjøring 

Vi finner delen 

Les s.88-93 

3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.8, 3.9, 3.12, 

3.15, 3.19, + egne oppgaver  

3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.13, 3.15, 

3.16, 3.18, 3.21, 3.22  

3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 3.14, 

3.16, 3.18, 3.21, 3.25 

ENG 

 

Read and listen to The Selfish Giant by 

Oscar Wilde. 

http://www.storynory.com/2009/07/27/the-

selfish-giant/ 

 

Write down 10 new words from 

the text, translate the words to 

Norwegian. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text. 

Write down 10 new words from 

the text, explain the words in 

English. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text. 

Write down at least 10 new 

words from the text, explain the 

words in English. 

 

Write at least 5 questions with 

answers to the text.  

SAM 

 

Kap 1.  

Den amerikanske revolusjonen  

Les s. 18 - 21.  

Før 1776 fantes ikke USA, det 

var land som hadde kolonier i 

områder som nå er en del av 

USA. Hvorfor ville koloniene ha 

sitt eget land? 

Gjør oppgave 7 og 8 s. 25 Gjør oppgave 7, 8 og 10 s. 25.  

NAT 

 

Les s. 60-67 

• Fotosyntese 
Nevn noen hovedtrekk for 

fotosyntese 

Forklar fotosyntese 

 

Ta i bruk naturfaglige begreper 

for å forklare fotosyntese 

KRLE 

 

Kap. 1: Å undre seg, å tro, å tenke 

Les og forstå s 7-11 

Gjør oppgave 1 og 2 s 11 Gjør oppgave 1 og 4 s 11 Gjør oppgave 1,4 og 5 s 11 

Spansk 

 

Kap. 4: La ropa, s.20-23. 

Vurdering: Glosetest 

 

Kap. 6A: Una carta s. 30-31. 

Les teksten høyt hjemme og på skolen. 

Fortell hva du liker å ha på deg og hva du ikke liker å ha på deg. Ta i bruk fargene du har lært. 

Les om substantiv og artikler på s. 89 og 91 i Tekstbok. 

Les om adjektiv på s. 92 i Tekstbok. 

Tysk 

 

Kap.2 Tekst C og D Les enten tekst C eller D 

Lær 4 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 7 gloser 

Les og oversett tekst C og D 

Lær 11 gloser 

Fransk 

 

Franske verb - avoir og aimer 

Artikler 

Lær ti av yrkene på s. 65 + Skriv på 

fransk hvor mange søsken du har, og 

hva de liker? 

Lær ti av yrkene på s. 65 + Skriv litt om vennene 

dine - hva de liker, og hvilke dyr de har. Bruk 

forskjellige former av verbene “avoir” og “aimer”.  

Eng 

ford 

Readers theatre  

The grave 

Øv på skuespillet, lær replikker Øv på skuespillet, lær replikker Øv på skuespillet, lær replikker 

TEK Klinkekuletransportøren Gruppearbeid - Skriv i loggen 

http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
http://www.storynory.com/2009/07/27/the-selfish-giant/
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Arbeidsplan uke 43 
Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

Analyserer og reflekterer 

NOR 

 

Lydbok 

Skrivebestillinger til lydbok 

Bibliotekbesøk på Sølvberget 

Litteratursamtale om “Skammarens dotter”. Vi øver på å lytte oppmerksomt, dele våre tanker, og på å stille 

oppfølgende spørsmål til andre.                      

MAT 

 

Kap.3 s.94-100 

Vi finner prosenten 

Hoderegning 

Promille 

3.32, 3.33, 3.35, 3.38, 3.46, 

3.50, 3.51, 3.53 + egne 

oppgaver  

3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 

3.66 

 

3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.45, 

3.47,3.52, 3.55, 3.63, 3.65 

ENG 

 

Written assignment at school during an English-lesson. 

 

SAM 

 

Kap 1.  

Den amerikanske revolusjonen.  

Les s. 22 - 26.  

Prøve i kap 1 den siste samf.timen i 

uken.  

Oppgave 11 s. 17.  

Les og øv til prøven (s. 13-26).  

 

 

Gjør oppgave 3. s. 27.  

 

Les og øv til prøven. Skriv opp 5 stikkord med 

forklaring.   

Gjør oppgave 4 s. 27.  

 

Les og øv til prøven. Skriv 

10 stikkord med forklaring.  

NAT 

 

Presentasjon av plantecellen eller 

fotosyntese 

Vi arbeider med presentasjonen 

 

KRLE 

 

Les og forstå s 12-15 Gjør oppgave 1 s 15 Skriv et avsnitt om hvem Sokrates var, og hva 

slags filosofisk metode Sokrates brukte for å få 

folk til å tenke selv. 

Skriv et avsnitt om hvordan 

Sokrates brukte den 

filosofiske 

samtalen. 

Gjør oppgave 4 s 15 

Spansk 

 

Kap. 6A: Una carta, s. 30-31. 

Les teksten høyt hjemme og på 

skolen. 

Beskriv deg selv og et familiemedlem. Bruk s. 31 som støtte. 

Tysk 

 

Kap. 2 Tekst E Les tekst E 

Lær noen av tallene 14 - 21 

Les og oversett tekst E 

Lær 8 gloser og tallene 14-21 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser og tallene 14-

21 

Fransk 

 

Tekst s. 41 

Artikler og verb 

Quizlet + Showbie + Gjør fem 

oppg i dok Devoir semaine 43 

Quizlet + Showbie + Gjør ti oppg i dok Devoir 

semaine 43 

Quizlet + Showbie + Gjør 

oppg i dok Devoir semaine 

43 

Eng 

ford 

Readers theatre  

The Hobyahs 

Øv på skuespillet, lær 

replikker 

Øv på skuespillet, lær replikker Øv på skuespillet, lær 

replikker 

TEK Klinkekuletransportøren/Bygg en 

bro 

Gruppearbeid - Skriv i loggen 

Før inn ønske til gruppe for neste prosjekt (classroom) 
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Arbeidsplan uke 44 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Film: “Skammarens dotter” 

Bibliotekbesøk på 

Sølvberget 

Vi arbeider med filmstudieark til “Skammarens dotter”. 

MAT 

 

Kap.4 Tegning og 

konstruksjon 

Vinkler 

Les s.104- 114 

 

4.5, 4.6 

Konstruer på et blankt ark 

følgende grader på ark: 

90 ,45 ,22 ,5 , 60 , 30 og 15 

 

4.5, 4.6 

Konstruer følgende grader på ark: 

90 ,45 ,22 ,5 , 60 , 30, 15, 67,5, 75 og 

105 

Kopieringsoriginal s.179 og 180 

 

Innholdet blir ikke gjennomgått i timen, 

men må studeres på egenhånd. 

 

ENG 

 

Choose a fairy tale and make movie 

SAM 

 

Kap 2.  

Den franske revolusjonen.  

Les s. 29 - 33.  

Gjør oppgave 1 og 2 s. 33.  Gjør oppgave 1, 2 og 5 s. 33.  Gjør oppgave 1, 4 og 5 s. 33.  

NAT 

 

Presentasjon denne uka (se 

kalender) 

Les s. 68-69 

• Celleånding hos 

planteceller 

Begrepskart/ordkart celleånding. Nevn noen likheter/ulikheter mellom 

celleånding og fotosyntese. 

 

Lag et venndiagram for fotosyntese og 

celleånding. 

KRLE 

 

Kap. 2: Religion og livssyn i 

dag 

Les og forstå s 26-31 

Gjør oppgave 3 s 28 og 1 s 34 Gjør oppgave 4 s 28 og 1 s 34 Gjør oppgave 4 s. 28 og  

oppgave 1 s 34 

Hva kan være positivt med å leve i et 

flerkulturelt samfunn? 

Spansk 

 

El día de los muertos (De 

dødes dag) 

 

Vurdering: Skriftlig prøve 

Denne uka er målet å få kjennskap til hvordan mexicanerne feirer El día de los muertos. Les om De dødes dag på s. 58.  

 

Utvalgte emner fra kap. 1-4 og 6. Substantiv, artikler og adjektiv. Se egen oversikt på classroom. 

Tysk 

 

Muntlig vurdering Repeter kap.2  

Presenter deg selv og en annen person på tysk. 

Fransk 

 

Vurdering 

 

Skriftlig vurdering: Tallene 1-20, Hilse vennskapelig og høflig, Presentere seg (alder, hvor du bor, hva du liker og ikke 

liker) Dyr og aktiviteter, Artikler, Uregelrett verb avoir og Regelrette verb aimer, détester, adorer, préférer 

Eng 

ford 

Readers theatre  

The Strange Hotel  

Øv på skuespillet, lær replikker 

Vi skriver skuespill 

Øv på skuespillet, lær replikker. Vi 

skriver skuespill 

Øv på skuespillet, lær replikker 

Vi skriver skuespill 

TEK Bygg en bro Gruppearbeid - Skriv i loggen 
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Arbeidsplan uke 45 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Film: “Skammarens dotter” 

Etterarbeid: Nasjonale prøver.  

Vi arbeider med filmstudieark til “Skammarens dotter”. Leveres på classroom.  

 

MAT 

 

Kap.4 Tegning og 

konstruksjon 

Vinkler 

Les s.104- 114 

 

4.5, 4.6 

Konstruer på et blankt ark følgende 

grader på ark: 

90 ,45 ,22 ,5 , 60 , 30 og 15 

4.5, 4.6 

Konstruer følgende grader på ark: 

90 ,45 ,22 ,5 , 60 , 30, 15, 67,5, 75 og 

105 

Kopieringsoriginal s.179 og 180 

 

Innholdet blir ikke gjennomgått i 

timen, men må studeres på egenhånd. 

 

ENG 

 

Choose a fairy tale and make movie 

SAM 

 

Kap 2.  

Den franske revolusjonen. 

Les s. 34 - 36.  

Gjør oppgave 6 og 7 s. 36.  Hvorfor ble bastillen stormet? Bruk 

disse ordene i forklaringen din: 

Kongen, pengelens, tredjestanden, 

uro, plyndring av våpen, halshugging, 

bastillen.    

Les s. 34 - 36, og skriv en 

oppsummering av hva som skjedde i 

denne perioden i Frankrike på en kvart 

til en halv side.  

NAT 

 

Kapittel 5 - Dyreceller 

Les s. 76-79 

• Dyrecellens oppbygning 

og celleånding 

Nevn noen forskjeller på en 

plantecelle og en dyrecelle. 

 

Hvorfor har muskelceller mange 

mitokondrier? 

 

Oppgave 1, side 84 

Forklar følgende begrep i en tekst: 

Kromosoner, kjønnsceller, DNA, 

mitokondrie, celleånding, melkesyre. 

Oppgave: 3, side 84 

KRLE 

 

Les og forstå s 32 – 34 Gjør oppgave 3 og 4 s 34 Gjør oppgave 3,4 og 5 s 34 Gjør oppgave 8 s 34 

Spansk 

 

Kap. 8: El tiempo libre, s. 38-

39. 

Les teksten høyt hjemme og 

på skolen. 

Øv på nye ord på Quizlet. 

Regelrette verb. 

Lær deg ordene for fritidsaktiviteter på side 38 i boka. Hvilke av disse aktivitetene gjør du på fritiden? 

 

Tysk 

 

Kap.3 Herbst 

Tekst A 

Les tekst A og lær 5 gloser. Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 

Fransk 

 

Familien min 

Eiendomsord  

Spørreord 

Quizlet + Showbie + Oppgave 19 C, D 

og E s. 71 

Quizlet + Showbie + Beskriv moren 

og faren din (hva de heter og hva de 

gjør). 

Quizlet + Showbie + Beskriv den 

nærmeste familien din (hva de heter 

og hva de gjør). 

Eng 

ford 

Tekstproduksjon Vi skriver skuespill  Vi skriver skuespill  Vi skriver skuespill  

TEK Bygg en bro Gruppearbeid - Skriv i loggen 

FIRST LEGO League 2018 på vitenfabrikken lørdag 10. november - delta i minst 2 timer (avspasering senere) 
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Arbeidsplan uke 46 
Fag Basis Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Bokrapport 

Forberedelse av skriveøkt i uke 47.  

 

Vi leser ulike eksempeltekster på bokrapporter og forbereder skriveøkt i uke 47.  

MAT 

 

Repetisjon 

Vurdering  i Kap. 1, 2 og 3 (4?) 

                                                Vurdering  i Kap. 1, 2 og 3. (4?) 

ENG     

SAM 

 

Kap 2.  

Den franske revolusjonen. 

Les s. 37 - 39.  

Fortell om kvinnetoget i Versailles 

fra s. 37. Skriv sammenhengende 5-

8 setninger.  

Velg to av overskriftene og skriv en 

kvart til en halv side om dette som 

om du skulle forklart dette til en 

annen elev.  

Velg to av overskriftene og skriv 

minst en halv side om dette som om 

du skulle forklart dette til en annen 

elev.  

NAT 

 

Les s. 80-83 

• Cellenes funksjoner 
Hvilke oppgaver har blodet? Oppgave 15 og 22, side 85 Forklar sammenhengen mellom 

hårrørsårer, røde blodceller og 

muskelceller. 

 

Oppgave 15 og 22, side 85 

KRLE 

 

Les og forstå s 35 - 39 

Vurdering: Skriftlig prøve fredag  

Gjør oppgave 1 s 39 Gjør oppgave 1 og 2 s 39 Gjør oppgave 6 s 39 

Spansk 

 

Kap. 8: El tiempo libre, s. 38-39 

Les teksten høyt hjemme og på skolen. 

Regelrette verb 

Se på aktivitetene på side 38. Hva 

gjør Carlos, Sandra og Elena? Skriv 

i boka di.  

 

Oversett til spansk:  

Hva gjør du på fritiden?  

Jeg er med vennene mine.  

Carmela spiller gitar og leser bøker 

på spansk. 

Skriv en kort dialog mellom to 

venner som snakker om hva de gjør 

på fritiden. Bruk ordene på side 38-

39. 

Tysk 

 

Kap. 3 Herbst 

Tekst B 

Lær årstidene Lær årstidene og månedene Lær årstidene og månedene 

Fransk 

 

Nektende setninger 

Tallene fra 20 til 60 

Verbet être 

Quizlet + Skriv en kort tekst om familien din Quizlet + Ta utgangspunkt i den teksten du skrev 

forrige uke, og skriv en ny tekst om familien din - 

navn, alder, yrker, interesser 

Eng 

ford 

Skuespill Vi fremfører selvskrevet skuespill Vi fremfører selvskrevet skuespill Vi fremfører selvskrevet skuespill 

TEK Bygg en bro Gruppearbeid - Skriv i loggen 
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Kalender 2.periodeplan 

  

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
40 

 
Matematikk 

 

 Matematikk 
8A 

 Matematikk 8C 
(1t vurdering) 

 

Uke 
42 

KHV - innlevering 

 

 

     

Uke 
43 

ENG - tekst på 
skolen 
 
Samfunnsfagsprøve 

8B – rap 

og rytme 

8C – rap og 

rytme 

8A – rap og 

rytme 

8D – rap og 

rytme 
 

Uke 
44 

FSP - vurdering 

  
Naturfag 
presentasjon 

 

  FSP - 
vurdering 
(spansk og 
fransk) 

 Naturfag 
presentasjon8C 

Uke 
45 

 
Matematikk 
(flytte til uke 48?) 

 

   Matematikk 8C 
(2 timers 
prøve) 

 

Uke 
46 

KRLE - prøve 

 

 

     

 


