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Nye muligheter 

Uke 1-8 
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INNHOLD 
 

 

Informasjon      side 3 

Norsk       side 4 

Engelsk      side 5 

Matematikk      side 6 

 

KRLE       side 7 

Samfunnsfag      side 8 

Naturfag      side 9 

 

FSP Tysk      side 10 

FSP Fransk      side 11 

FSP Spansk      side 12 

Engelsk fordypning     side 13 

 

Fysisk aktivitet og helse    side 14 

Internasjonalt samarbeid    side 15 

 

Kunst og håndverk     side 16 

Kroppsøving      side 17 

 

Kalender      side 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franz Marc (1880- 1916) var en tysk maler. Han regnes som en av 

de største malere av det 20. århundre, og var en av de fremste 

representantene for den tyske ekspresjonismen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/20._%C3%A5rhundre
http://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonismen
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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 

I uke 4 og 5 vil elevene øve til Gosenrevyen fra 5.time. De får en alternativ timeplan for 1.-4. time 

disse ukene. Elever som ikke deltar i revyen har full skoledag. I uke 6 er det ingen ordinær 

undervisning for de elevene som har revy.  

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

Sunn livsstil 
 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Elevene kan forsyne seg med knekkebrød og pålegg. 

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

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

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer  

• Uke 2 Vurdering i engelsk muntlig og matematikk 

• Uke 3 Vurdering i engelsk skriftlig og naturfag 

• Uke 7 Vurdering i fremmedspråk og samfunnsfag 

• Uke 8 Vurdering i norsk muntlig og KRLE, innlevering av fordypningsoppgave 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Alle elever fyller ut søknad til videregående utdanning sammen med rådgiver Erik Thomsen 

før vinterferien. 

• Uke 1 Play Attention- konsert i Stavanger Forum 4.januar kl 12. 

• Uke 5 Innsøk til videregående skole. Premiere på årets Gosenrevy fredag 1. februar 

• Uke 6 Gosenrevy 

• Uke 8 Nettvett- vi får besøk av Kripos og får lærer mer om deres arbeid mot netthets. 

• Uke 9 Vinterferie 
 

http://www.udir.no/
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Norsk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasj

on 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasj

on 

 

 

 

 

Språk, 

litteratur og 

kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy 

og medier 

Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og medium 

Integrere, referere og sitere relevante 

kilder på en etterprøvbar måte der det er 

hensiktsmessig 

Presentere resultatet av fordypning i to 

selvvalgte emner: et forfatterskap, et 

litterært emne eller et språklig emne, og 

begrunne valg av tekster og emne 

Gjøre rede for noen kjennetegn ved 

hovedgrupper av talemål i Norge, og 

diskutere holdninger til ulike talemål og 

til de skriftlige målformene nynorsk og 

bokmål 

Forklare bakgrunnen for at det er to 

likestilte norske målformer, og gjøre 

rede for språkdebatt og språklig 

variasjon i Norge i dag. 

 

Kontekst 

Muntlig 
Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker og ideer 

 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og 

kommuniserer tanker og meninger 

 

Lesing 
Engasjere seg i tekster og få innsikt 

i andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft 

 

Regning 
Tolke og forstå informasjon i 

tekster som inneholder tall, 

størrelser eller geometriske figurer 

 

Digital  
Bruke digitale medier og verktøy 

til å innhente informasjon og 

redigere tekster 
 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Bruker relevant kunnskap, utdyper og reflekterer 

på selvstendig grunnlag over tekster og faglige 

emner. 

● Vurderer egne og andres muntlige framføringer ut 

fra faglige kriterier. 

● Skriver tekster som har god struktur og tematisk 

sammenheng.  

● Bruker kilder på en etterprøvbar måte. 

 

Forstår og tolker 

● Eleven viser kunnskap, forklarer og reflekterer 

over tekstar og faglege emne. 

● Kommer med innspill til andre elevers 

framføringer. 

● Viser kunnskap og forklarer i tilknytning til 

tekster og faglige emner. 

● Planlegger og utformer tekster ut fra formålet. 

● Bruker informasjon og klarer stort sett å føre opp 

kilder på en etterprøvbar måte. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Presenterer oppgaven med noe bruk av faguttrykk. 

● Vurderer andres framføringer på en enkel måte. 

● Skriver tekster med noe tematisk sammenheng. 

● Har listet opp noen kilder. 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

Society and 

Literature 

Listen to and understand variations of 

English from different authentic situations 

Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Use central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts and in communication 

Explain features of history and geography 

in Great Britain and the USA 

Describe and reflect on the situation of 

indigenous peoples in English-speaking 

countries 

Communicate and converse about 

contemporary and academic topics 

 

 

 

 

Film: Rabbit Proof 

Fence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listen, speak and 

interact using the 

English language 

Writing 

Express ideas and 

opinions in an 

understandable and 

purposeful manner 

Reading 

Read English language 

texts to understand, 

reflect on and acquire 

insight and knowledge  

Numeracy 

Be familiar with units 

of measure used in 

English-speaking 

countries 

Digital skills 

Experience English 

texts in authentic 

situations 

Analysis and Reflection 

● Discusses sustainability both orally 

and in writing 

● Explain features of history and 

geography in Australia 

● Reflects on the situation of 

Aborigines 

● Uses central patterns for 

orthography, word inflection, 

sentence and text construction  

Comprehension and Usage 

● Discusses sustainability both orally 

and in writing 

● Explain features of history and 

geography in Australia 

● Describes the situation of 

Aborigines 

● Uses central patterns for 

orthography, word inflection, 

sentence and text construction 

Reproduction of Skills 

● Talks about sustainability, and 

writes a text about the topic 

● Talks about history and geography 

in Australia 

● Gives facts about the situation of 

Aborigines 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Geometri 

 

 

 

 

 

 

Måling 

 

 

Undersøkje og 

beskrive eigenskapar 

ved to- og 

tredimensjonale figurar 

og bruke eigenskapane 

i samband med 

konstruksjonar og 

berekningar 

Utføre, beskrive og 

grunngje geometriske 

konstruksjonar med 

passar og linjal[...] 

Bruke og grunngje 

bruken av formlikskap 

og Pytagoras’ setning i 

berekning av ukjende 

storleikar 

Gjere overslag over og 

berekne lengd, 

omkrins, vinkel, areal, 

overflate, volum [...] 

 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig   

Utvikle bruken fra et enkelt 

matematisk språk til å bruke presis 

fagterminologi og uttrykksmåte og 

presise begrep 

Skriftlig 

Bruke matematiske symbol og det 

formelle matematiske språket til å 

løse problem og presentere 

løsninger 

Lesing 

Forstå og bruke symbolspråk  

Regning  

Bruke symbolspråk, matematiske 

omgrep, framgangsmåter og 

varierte strategier til 

problemløysing og utforsking 

Digitale ferdigheter 

Bruke og vurdere digitale verktøy 

til beregninger, problemløysing, 

simulering og modellering 

Analyserer og reflekterer  

● Kombinerer begreper og kunnskap fra 

ulike områder og behandle forskjellige 

matematiske representasjoner og formler på en 

sikker måte 

● Presenterer løsninger på en 

veldisponert, oversiktlig, systematisk og 

overbevisende måte 

 

Forstår og tolker  

● Har forholdsvis god begrepsforståelse 

og kunnskap om ulike representasjoner og 

formler og behandlingen av dem 

● Presenterer i varierende grad løsninger 

på en sammenhengende måte 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Har noe fag- og begrepsforståelse og 

kan bruke den i enkel ferdighetstrening 

● Presenterer fremgangsmåter, metoder 

og løsninger på en forenklet og mindre 

sammenhengende måte 
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Sikhismen 

Bahai 

Jesu Kristi av 

Siste Dagers 

Hellige 

Jehovas vitne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhente informasjon om og 

finne særtrekk ved noen 

religions- og trossamfunn lokalt 

og nasjonalt, herunder 

sikhisme, Bahá’í-religionen, 

Jehovas vitner og Jesu Kristi 

Kirke av Siste Dagers Hellige 

Vise respekt for menneskers 

tros- og 

livssynsoppfatninger, 

ritualer, hellige gjenstander 

og steder 

 

Samtale om og forklare hva 

religion er, og vise hvordan 

religion kommer til uttrykk 

på ulike måter 

 

 

 

 

 

 

 

”Horisonter 10”  

Gyldendal 2007 

 

Kap.8 

“Fire trossamfunn” 

s.183-209 

 

 

 

Skriftlig: 

 Kunne uttrykke kunnskaper 

om og synspunkter på religion 

og livssyn, etikk og filosofi.. 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff. 

 

Regning: 

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital:  

Utforske for å finne ulike 

presentasjoner og perspektiver. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gjør rede for særtrekk ved sikhismen, 

bahai, Jesu Kristi av Siste Dagers 

hellige og Jehovas vitne 
● Presenterer hvordan disse fire 

religionene kommer til uttrykk på 

ulike måter 
 

Forstår og tolker 

● Kan fortelle om særtrekk ved 

sikhismen, bahai, Jesu Kristi av Siste 

Dagers Hellige og Jehovas vitne 

● Viser noen eksempler på hvordan disse 

fire religionene kommer til uttrykk på 

ulike måter 

  

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til sikhismen, bahai, Jesu 

Kristi av Siste Dagers Hellige og 

Jehovas vitne                 
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Samfunnsfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforskeren 

 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker og 

virkninger av sentrale 

internasjonale 

konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

 

 

Vise hvordan 

hendelser kan 

fremstilles ulikt, drøfte 

hvordan interesser og 

ideologier kan prege 

synes på hva som blir 

opplevd som fakta og 

sannhet. 
 

Reflektere over 

samfunnsfaglige 

spørsmål ved hjelp av 

informasjon fra ulike 

digitale kilder og 

diskutere formål og 

relevans til kildene. 

 

Underveis: 

Historie 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger ved å bruke fakta, 

teorier, definisjoner og fagombegrep i 

innlegg, presentasjonar og ytringer.  

  

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle 

og dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg 

å sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger.  

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og 

mennesker.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med 

og vurdere talltilfang om faglige tema, og 

å framstille dette i tabeller, grafer og 

figurer 

 

Digital:  kunne bruke digitale ressursar til 

å utforske nettsteder, søke etter 

informasjon, utøve kildekritikk og velge 

ut relevant informasjon om 

samfunnsfaglige tema.  

Analyserer og reflekterer 

● Drøfter årsaker og virkninger til 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Bruker samfunnsfaglige begrep 

● Viser hvordan historiske hendelser 

kan framstilles ulikt 

● Drøfte hvordan interesser og ideologi 

kan påvirke synet på hva som blir 

opplevd som fakta og sannhet.  

Forstår og tolker 

● Forklarer årsaker og virkninger av 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Bruker noen samfunnsfaglige begrep 

● Viser i noen grad hvordan hendelser 

kan framstilles ulikt 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til noen internasjonale 

konflikter på 1900- og 2000-tallet 

● Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep 
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare 

hovedtrekkene i 

evolusjonsteorie

n og gjøre rede 

for observasjoner 

som støtter 

teorien 

Gjøre rede for 

celledeling og 

for genetisk 

variasjon  
 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka 10 kap.  1 og 2 

 

Viten.no: 

Celler og genteknologi 

 

Filmserie om 

bioteknologi: 

http://kunnskapsfilm.no/

series/bioteknologiskole

n/ 

 

Viten.no: 

http://www.viten.no/?ev

olusjon 

 

Forskning.no 

(animasjon): 

http://www.forskning.no

/artikler/2004/oktober/10

98708157.68 

 

Hvordan evolusjon 

fungerer (norsk teksting) 
https://www.youtube.com/

watch?v=hOfRN0KihOU

&t=0s 

Muntlig 
Bruke naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og hypoteser, skrive 

forklaringer, sammenligne og reflektere over 

naturfaglig informasjon. 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige begreper, 

symboler, figurer og argumenter gjennom 

målrettet arbeid med naturfaglige tekster. 

 

Regning 
Innhente, bearbeide og framstille tallmateriale. 

 

Digital  
Bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier og 

kritisk vurdere kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige tema. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenligner prosessene mitose og 

meiose. 

● Sammenligner begrepene arv, arvelige 

egenskaper og miljø.   

● Forklarer begrepet GMO, og diskuterer 

fordeler og ulemper knyttet til det.  

● Diskuterer evolusjonsteoriens argumenter. 

 

Forstår og tolker 

● Bruker begrepene mitose og meiose til å 

forklare hvordan arvestoff videreføres.  
● Forklarer begrepene som beskriver 

arvelige egenskaper. 
● Forklarer begrepet GMO med tilhørende 

fordeler og ulemper. 
● Forklarer hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Finner og nevner noen arvelige 

egenskaper.  
● Nevner noen fordeler og ulemper med 

GMO. 
● Nevner noen argumenter for 

evolusjonsteorien 

http://kunnskapsfilm.no/series/bioteknologiskolen/
http://kunnskapsfilm.no/series/bioteknologiskolen/
http://kunnskapsfilm.no/series/bioteknologiskolen/
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Adjektiv 

 

 

Kommunikasjon 

Fremtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Studier/Yrker 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye språket 

og utnytte dette i egen språklæring 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Presentere ulike emner skriftlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Auf Deutsch 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skriver tysk tekst og forteller om 

utdanning og yrker. 

● Kunne uttrykke tanker og håp om 

framtiden. 

● Kunne bygge opp en tekst. 

● Bruker verb og adjektiv riktig i setninger. 

 

Forstår og tolker 

● Skriver en tysk tekst og forteller noe om 

utdanning og yrker. 

● Bruker aktuelle begrep om emnene. 

● Kan bruke noen verb og adjektiv i 

setninger. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan skrive en kort tekst om emnet 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Delingsartikkel 

 

 

Kommunikasjon 

Restaurantbesøk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Mat 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye språket 

og utnytte dette i egen språklæring 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Utdelt hefte 

 

Ouverture 10 

 

Muntlig 

vurdering: 

restaurantbesøk 

(gruppearbeid) 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Analyserer og reflekterer 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Sammenligner norske og franske 

matvaner. 

● Bruker verb og delingsartikkel riktig i 

setninger. 

 

Forstår og tolker 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 

● Bruker aktuelle begrep om emnene. 

● Kjenner til franske matvaner. 

● Bruker verbene i oppgaver og forstår 

bruken av delingsartikkel. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser fransk med forståelig uttale. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Gjengir noen fakta om franske matvaner. 

● Kjenner igjen verb og kan streke under 

delingsartikkelen i setninger. 
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 Español  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kommunisere 

muntlig i sammen 

med en medelev  

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

Latin-Amerika 

 

Mellom- Amerika 

 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding. 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

tekster 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

Samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

 

¡VALE! 3 

 

Utdelt 

materiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om tema og kan 

bruke dem skriftlig og muntlig  

● Kan uttrykke din mening og spørre om andres mening 

● Kommuniserer fritt med god uttale og kjenner til de 

viktigste uttalereglene 

● Former fullstendige setninger med samsvar mellom verb, 

substantiv og adjektiv 

● Kan bruke en del refleksive verb og bøye disse i flere 

personer, når du forteller om ditt og din families dagligliv. 

 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både skriftlig og muntlig  

● Kan uttrykke egne meninger 

● Kommuniserer med forståelig uttale 

● Kan forme setninger 

● Bøyer verb og refleksive verb riktig i setninger. Viser at du 

kan bøye disse i noen personer når du forteller om ditt og 

din families dagligliv. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både skriftlig og 

muntlig 

● Kan bruke gustar for å si hva du liker 

● Kan formulere enkle setninger på spansk 

● Leser med forståelig uttale 

● Kan noen refleksive verb og bruker disse i jeg-form når du 

forteller om ditt dagligliv. 
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

 

Presentere eksempler 

på forskjeller mellom 

ulike varianter av 

engelsk. 

Presentere ordspråk og 

billedlige uttrykk på 

engelsk og 

sammenlikne med eget 

morsmål, og samtale 

om hvordan slike 

uttrykk kan 

representere ulike 

tenkemåter. 

 

Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre. 

Formidle medieoppslag 

fra selvvalgte 

engelskspråklige 

medier og lage egne 

oppslag. 

 

Film: Catch me if 

you can 

 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger. 

 

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og utforske og 

reflektere over stadig mer krevende 

tekster. 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og forstå 

grafiske framstillinger i hverdagslige 

sammenhenger. 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Presenterer og reflekterer over 

likheter og forskjeller i ordspråk 

og hvordan disse kan representere 

ulike tenkemåter 

● Reflekterer over innhold i film og 

gjør rede for dette med variert 

ordforråd 

Forstår og tolker 

● Presenterer og forstår likheter og 

forskjeller i ordspråk og hvordan 

disse kan representere ulike 

tenkemåter 

● Forklarer innhold i film og gjør 

rede for dette med godt ordforråd 

Finner og henter ut informasjon 

● Presenterer og kjenner til likheter 

og forskjeller i ordspråk og 

hvordan disse kan representere 

ulike tenkemåter 

● Gjenforteller hovedinnhold i film 

på engelsk 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Aktiviteter: 

Bordtennis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i 

gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter 

som utfordrer både 

koordinative og fysiske 

ferdigheter. 

 

Gjøre sitt beste, 

samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

Utveksle synspunkter 

om aktuelle råd og 

anbefalinger om 

kosthold og fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 
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Internasjonalt samarbeid  

 

 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

 

 

Etablere kontakt 

med enkeltelever 

eller grupper 

 

Planlegge, 

produsere og 

kommunisere 

innhold 

 

 

 

Utveksle 

synspunkter og 

forskjeller og 

likheter mellom 

egen og andres 

kultur og interesser 

 

 

 

 

 

 

 

Internett og diverse 

kilder 

 

 

FN - film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler med ulike 

temaer 

 

Skriftlig 

Formidle egne og andres synspunkter på 

en tydelig og hensiktsmessig måte  

 

Lesing 

Finne nyttig informasjon, oppleve og 

forstå resonnement. Utvikle evne til å 

tolke og forstå ulike tekster 

 

 

Regning 

Bruke, sammenligne, analysere og 

presentere statistisk materiale som 

illustrerer utvikling og variasjon. 

 

 

Digital 

bruke digitale ressurser hensiktsmessig og 

utøve kildekritikk og nettvett 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Presenterer et emne oversiktlig og 

med relevant informasjon og viser 

høy grad av innsikt og refleksjon 

 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer et emne oversiktlig og 

med informasjon, og viser god 

forståelse og evne til å tolke stoffet 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Presentere et emne med noe oversikt 

og informasjon 
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Kunst og håndverk 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

Design 

 

Masketeknikk 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjoner. 

 

 

Skape klær og drøfte mote, 

pris og kvalitet i et 

forbrukerperspektiv    

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form 

og funksjon 

 

Beskrive ulike  

løsningsalternativer i design  

av et produkt ved hjelp av  

skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere  

kvaliteten på eget håndverk 

 

 

Utdelt 

materiale. 

 

Nettsider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 

kunst og håndverk om sitt eget og 

andres arbeid. 

 

Skriftlig 

Å omsett ideer til tegn. 

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og symboler 

og om å få inspirasjon til 

skapende arbeid. 

 

Regning 

Å kunne regne i kunst og 

håndverk innebærer blant annet å 

arbeide med proporsjoner og 

dimensjoner. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon 

for eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

Analyserer og reflekterer 

● Skaper et produkt med dekor som 

gjenspeiler kreativitet i komposisjon og 

fargebruk 

● Viser forskjellige løsningsalternativ ved 

bruk av form og farge 

● .Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt. 

● Beskriver og vurderer idé, 

arbeidsprosess og resultat. 

 

Forstår og tolker 

● Utvikler et produkt ut fra egen idé 

● Tegner forskjellige forslag til design 

● Lager et funksjonelt produkt. 

● Beskriver arbeidsprosessen. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Utvikler en idé og planlegger arbeidet. 

● Lager et produkt 

● Gjengir arbeidsprosessen 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Turn 

 

Basistrening 

 

Vinteraktiviteter 

(værforbehold) 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

    Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

bevegelsesaktiviteter. 

 

    Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode. 

 

 

 

    Bruke lek og ulike 

treningsformer til å utvikle 

egen kropp og helse. 

 

    Forklare sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, 

livsstil og helse. 

 

    Praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipp for 

trening. 

 

Internett: 
 

http://ndla.no/nb/n

ode/19587?fag=46  

 

http://ndla.no/nb/n

ode/47327?fag=46  

 

http://ndla.no/nb/n

ode/125487  

 

Muntlig 

Formidler inntrykk og 

opplevelser fra ulike 

aktiviteter. Lytte til andre og 

gi respons og være bevisst på 

mottakeren når en snakker. 

Samtale om regler. 

 

Lesing 

Hente, tolke, forstå og 

vurdere informasjon fra 

aktuelle tekster for faget. 

 

Regning 

Måler lengde, tider og 

krefter. Bruke, forstå og 

tolke når en skal planlegge 

og gjennomføre 

treningsarbeid. 

 

Digitalt 

Bruke digitale verktøy for å 

finne informasjon, planlegge 

aktivitet og trening. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Mestrer fair play og gjør andre gode. 

● Bruke basistrening aktivt for å 

fremme egen kropp og helse. 

● Mestrer elementer innen turn. (Bukk, 

hodestående, hjul, håndstående og 

forlengs rulle). 

 

Forstår og tolker 

● Bruker fair play og forsøker å gjøre 

andre gode. 

● Kjenner til muligheten for utvikling 

innen basistrening. 

● Kjenner til forskjellige elementer 

innen turn. (Bukk, hodestående, hjul, 

håndstående og forlengs rulle). 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Deltar i turn og enkelte basisøvelser. 

● Kjenner til at det finnes forskjellige 

elementer innen turn. (Bukk, 

hodestående, hjul, håndstående og 

forlengs rulle). 

 

 

http://ndla.no/nb/node/19587?fag=46
http://ndla.no/nb/node/19587?fag=46
http://ndla.no/nb/node/47327?fag=46
http://ndla.no/nb/node/47327?fag=46
http://ndla.no/nb/node/125487
http://ndla.no/nb/node/125487
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Kalender 4.periodeplan- med forbehold om endring 

  
 

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 1  
 
 

   Skolen starter 
igjen. 

Konsert: Play 
attention kl 
12. 

Uke 2 Muntlig 
engelsk 
 

    Vurdering i 
matematikk 

Uke 3  
 
 

  skriftlig 
engelsk 10D 
 
Vurdering i 
naturfag 10B 

Vurdering i 
naturfag 
 
Skriftlig 
engelsk 10C 
og 10B 

skriftlig 
engelsk 10A 

Uke 4 Skolen slutter 
kl. 12.55 for 
elever som 
har revy. 
Nynorsk 
skriving 

     

Uke 5 Skolen slutter 
kl. 12.55 for 
elever som 
har revy. 

    Premiere på 
årets 
Gosenrevy kl 
18! 

Uke 6  
Gosenrevy! 
 
 

     

Uke 7 FSP vurdering 
 
Samfunnsfags
-prøve 

  10B og 10C 
samfunnsfags
-prøve 

Fransk, 
spansk 
muntlig 
vurdering 
 
 

10d 
samfunnsfag-
prøve 
 
Innlevering 
bokmålstekst 

Uke 8 Norsk: 
Muntlig og 
innlevering av 
fordypningso
ppgave 
 
KRLE-prøve 

Besøk av 
Kripos- 
Nettvett 

 KRLE-prøve 
10A 

KRLE-prøve 
10B 
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Lue på hue 

Kompetansemål  

● Skape klær og drøfte mote, pris og kvalitet i et forbruker- 

perspektiv   

● Designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og 

funksjon 

● Beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt 

ved hjelp av skisser og digital programvare 

● Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten 

på eget håndverk 

Arbeidsplan 

Du skal lage et hodeplagg med masketeknikk. Du kan velge om du vil 

strikke og/eller hekle.  

Oppgaven skal gjøres på skolen, men du kan øve på teknikkene hjemme.  

● Skisser med notater og prøvelapper 

● Produktet med navnelapp 

● Egenvurderingen: 

Fra skisse og idé til ferdig produkt 

Beskrive/ reflektere over arbeidsprosess, valg og erfaringer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strikket lue med vrangbord.    Heklet lue med striper 

 

 

For å lære å legge opp masker: http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/legg-opp/  

For å strikke rette masker: http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/strikk-rett/ 

For å lære å strikke vrange masker: http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/strikk-

vrang/  

http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/legg-opp/
http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/strikk-rett/
http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/strikk-vrang/
http://www.strikkeskolen.no/slik-strikker-du/strikk-vrang/
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For å lære å hekle: http://heldesign.blogg.no/heklekurs.html opplegg, fastmasker og 

staver. 

 

Vurderingskriterier i kunst og håndverk – strikk/søm 

Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

Utvikler en idé og 

planlegger arbeidet 

Utvikler et produkt ut fra 

egen idé og kan 
gjenkjenne noen 

estetiske virkemidler 

Skaper et produkt med 

dekor som gjenspeiler 
kreativitet i komposisjon og 

fargebruk 

Tegner forskjellige 
forslag til design 

Viser forskjellige 
løsningsalternativ ved bruk 

av form og farge 

Lager et produkt Lager et funksjonelt 

produkt 

Lager et funksjonelt og 

godt bearbeidet produkt 

Gjengir 
arbeidsprosessen 

Beskriver 
arbeidsprosessen 

Beskriver og vurderer idé, 
arbeidsprosess og resultat. 

 
  

http://heldesign.blogg.no/heklekurs.html
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Arbeidsplan uke 1 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 286- 292. Gjør Test deg selv-oppgavene på 293. Gjør oppgave 1 på side 293. Gjør oppgave 5 på side 293. 

MAT 

 

Repetisjon til vurdering i matematikk i uke 2. 

ENG 

 

Prepare presentation - Sustainability 

SAM 

 

Historie: Fra fredsjubel 

til krigsfrykt. 

Les s. 10 - 27 

“Husker du”  s. 17 oppg 1, 4 og 6 

og s. 25 oppg. 7, 9, 11 og 13 

“Husker du” s. 17 og s. 25 Oppgave 2 s. 27 

NAT 

 

Repetisjon av kapt. 6 og 12 

Krle 

 

    

Spansk 

 

¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Setningsoppbygging  

Oversett“jeg står opp”, “du står opp” og 

“å sminke seg” til spansk. Bruk s. 30 i 

boka til i hjelpe deg. Skriv ned svarene.  

Jobb med ark du får av lærer.  Jobb med ark du får av lærer.  

Tysk 

 

Juleferien Hva har du gjort i ferien din? Skriv 2 

setninger. 

Hva har du gjort i juleferien 

din? Skriv 8 setninger. 

Hva har du gjort i juleferien 

din? Skriv 8 setninger. 

Fransk 

 

Mat  s. 1 og 4 (hefte) 

Pouvoir, vouloir og boire 

 

I timen: Vi jobber med s. 1 og 4 (hefte) + 

gloser (s. 17-18) og oppg. 1b s. 10 i 

heftet. 

I timen: Vi jobber med s. 1 og 

4 (hefte) + gloser (s. 17-18) 

og oppg. 1b s. 10 i heftet. 

I timen: Vi jobber med s. 1 og 

4 (hefte) + gloser (s. 17-18) og 

oppg. 1b s. 10 i heftet. 

Eng 

ford 

“Catch me if you can” Se film + diskutere 

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 2 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Se uke 1.  
   

MAT 

 

Vurdering i matematikk 

ENG 

 

Sustainability: Presentations 

Hold a presentation about a topic you are passionate about.  Convince your listeners your topic is important. 

SAM 

 

Historie: Fra fredsjubel til 

krigsfrykt: Les s. 10 - 27 

“Husker du”  s. 17 oppg 

1, 4 og 6 

og s. 25 oppg. 7, 9, 11 og 

13 

“Husker du” s. 17 og s. 25 Oppgave 2 s. 27 

NAT 

 

Repetisjon av kapt. 6 og 12. 

Spansk 

 

¿Qué haces por la mañana? 

Refleksive verb  

Verbtider  

Setningsoppbygging  

Skrive tekst om hva du gjør om morgenen og en vanlig dag 

KRLE 

 

Sikhismen: 

Les s.184-190 

Gjør oppg. 1-4 s. 190 Skriv en tekst om sikhismen på ½ -

1 side 

Skriv en tekst om sikhismen på ca en 

side 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst B s. 94 - 95 

Les om Sissy. Skriv på 

norsk hva teksten handler 

om. 

Les om Sissy, Espen og Sonja. 

Fortell om en av personene på tysk 

Lær 10 gloser.. 

Les om Sissy, Espen og Sonja. Fortell 

kort om alle personene på tysk 

Lær 12 gloser. 

Fransk 

 

Mat s. 7-9 (hefte) 

Delingsartikkel 

Lær 8 gloser s. 2 og 3 

(hefte). 

Gjør oppg. 7 s. 13. 

Jobb videre med 

gruppearbeidet. 

Lær 16 gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 6 og 7 s. 13. Jobb videre 

med gruppearbeidet. 

Lær gloser s. 2 og 3 (hefte). Gjør 

oppg. 7 s. 13 og oppg. 11 s. 14. Jobb 

videre med gruppearbeidet. 
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Eng 

ford 

“Catch me if you can” Se film + diskutere. Skriv 

et sammendrag av filmen. 

 

Se film + diskutere. Skriv et 

sammendrag av filmen. Beskriv en 

av karakterene. 

Se film + diskutere. Skriv et 

sammendrag av filmen. 

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 3 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 308-313. Skriv en tekst der du forklarer 

forskjellen på sosiolekt og dialekt. 
Gjør oppgave 3 på side 311. Skriv en tekst på minst en halv side der du 

sammenligner stavangerdialekta med en 

annen norsk dialekt. Bruk målmerkene. 

MAT 

 

Geometri i planet, 

s.140-149. Vinkler, 

trekanter og firkanter. 

4.5  4.9  4.13  4.17  4.18  

4.34  4.35  4.46 

Digital oppgave: 3 D2 2012 

4.15  4.16  4.23  4.26  4.28  

4.29  4.36  4.38  4.39  4.46 

Digital oppgave: 3 D2 2012 

4.15  4.16  4.23  4.26  4.28  4.29  4.36  

4.41  4.42  4.46 

Digital oppgave: 3 D2 2012 

ENG 

 

Writing day: Sustainability 

Bring your texts and the notes you have taken when listening to other people’s presentations. 

SAM 

 

Historie: Konflikter 

som preger verden: 

Les s. 29-47 

“Husker du” 

Oppg. 1-3 s. 33 

Oppg. 12-15 s. 41 

Oppg. 16-18 s. 45 

“Husker du” 

Oppg. 3-5 s. 33 

Oppg. 12-15 s. 41 

Oppg. 18-21 s. 45 

Oppg. 1-4 s. 46 

Oppg. 1 s. 47 

NAT 

 

Vurdering i kapt. 6 og 12. 

Spansk 

 

América Latina Les og oversett teksten s.29 og studer kartet på s.28. Skriv ned alle glosene.  

Fordel arbeidet i gruppen og gjør din del av arbeidet.  

 

KRLE 

 

Bahai: 

Les s. 191-195 

Gjør oppg. 1-3 s.195 Gjør oppg 1-5 og 7-8 s. 195 Skriv en tekst på ca. en side om bahai 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst C s. 96 

Les om Florian og lær 5 gloser fra 

stykket. 

Les om Florian. Lær 10 gloser. 

Gjør oppg. A9 s. 97. 

Les om Florian. Lær 12 gloser. Skriv 

et sammendrag om Florian. 

Fransk 

 

Mat Les s. 15 (hefte) og lær 6 gloser i 

margen. Gjør oppg. 15 s. 15. Jobb 

videre med gruppearbeidet. 

Les s. 15 (hefte) og lær glosene i 

margen. Gjør oppg. 15 s. 15. Jobb 

videre med gruppearbeidet. 

Les s. 15 (hefte) og lær glosene i 

margen. Gjør oppg. 18 s. 16. Jobb 

videre med gruppearbeidet. 

Eng 

ford 

Ordspråk og uttrykk Vi jobber med ordspråk og uttrykk på skolen. 

VF Int. 

sam. 

    

UTV 
    

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
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Arbeidsplan uke 4 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skriveøkt på nynorsk 
Les Kontekst side 175 -178. 
Fordypningsoppgave. 

Forbered deg til skriveøkta. Repeter nynorsk grammatikk og skrivemåte, Kontekst side 316 - 337. 
 
Begynn å jobbe med fordypningsoppgaven. Innen uken er ferdig må du ha fått godkjent problemstillingen din. 

Let også etter relevante kilder. 

MAT 

 

Geometri i planet; trekanter. 

S.150 - 162 

4.47  4.53  

4.57  4.59  4.60  

4.65  4.66 

Digital oppgave: 6 

D2 2011 

Arbeid med eget hefte. Avtal med 

lærer. 

Digital oppgave:  6 D2 2011 

Arbeid med eget hefte. Avtal med lærer. 

Digital oppgave:  6 D2 2011 

ENG 

 

Australia History 

Geography 

Aborigineese 

Culture 

SAM 

 

Historie: Konflikter som 

preger verden: Les s. 29-47 

Fortsetter fra uke 3 Fortsetter fra uke 3 Fortsetter fra uke 3 

NAT 

 

Arv og miljø. Studer s. 8 - 13. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begreper encellet organisme, 

flercellet organisme, DNA, kromosomer, gener, kjønnskromosomer, vekstdeling, reduksjonsdeling, kjønnet og ukjønnet formering, 

kloner, arvefaktor, dominant og vikende trekk, krysningsskjema. 

Spansk 

 

Pararbeid muntlig Bestemme tema og skrive manus til dialogen. 

 

KRLE 

 

Jesu Kristi av Siste Dagers 

Hellige: 

Les s. 196-201 

 

Gjør oppg. 1-4 s. 

201 

Gjør oppg. 1-5 s. 201 Skriv en tekst om mormonkirken på ca en 

side 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst D s. 98 

 

Les en av rammene 

på s. 98. Lær 5 

gloser. 

Les rammene på s. 98 og lær 10 

gloser.Arbeid sammen.  Lag et 

Les rammene på s. 98 og lær 10 

gloser.Arbeid sammen.  Lag et intervju 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
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intervju med enten Heinrich eller 

Marion.   

med enten Heinrich eller Marion. Framfør 

for klassen. 

Fransk 

 

Le passé composé med être 

s. 69 og s. 245 (Ouverture). 

Oppg. 14 s. 70. 

Mat s. 5-6 (hefte) 

   

Eng 

ford 

Ordspråk og uttrykk Vi jobber med ordspråk og uttrykk  på skolen. 

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 

    

 

 

 

  



   

 
 

27 
 

Arbeidsplan uke 5 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Språklig fordypningsoppgave i uke 5,6 og 

7 
Jobb med oppgaven din. 

MAT 

 

Geometri; formlikhet s. 163 - 168 4.102  4.103  4.109  4.110  

4.111  4.113 

Digital oppgave: 4 D2 2011 

Arbeid med eget hefte. Avtal 

med lærer. 

Digital oppgave: 4 D2 2011 

Arbeid med eget hefte. Avtal 

med lærer. 

Digital oppgave: 4 D2 2011 

ENG 

 

Australia History 

Geography 

Aborigineese 

Culture 

SAM 

 

Historie: Konflikter som preger 

verden: Les s. 29-47 

Film og etterarbeid Film og etterarbeid Film og etterarbeid 

NAT 

 

Arv og miljø. Studer s. 8 - 13. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begreper encellet organisme, 

flercellet organisme, DNA, kromosomer, gener, kjønnskromosomer, vekstdeling, reduksjonsdeling, kjønnet og ukjønnet formering, 

kloner, arvefaktor, dominant og vikende trekk, krysningsskjema. 

Spansk Pararbeid muntlig Jobb videre med dialogen. Øv på den muntlige presentasjonen. 

KRLE 

 

Jehovas vitner: 

Les s. 202-207 

Gjør oppg. 1-6 s.207 Gjør oppg. 1-7 s. 209 Skriv en tekst om Jehovas 

vitner på ca en side. 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst E s. 100 

Lær det tyske ordet på 3 

yrker. 

Lær det tyske ordet på 10 

yrker. Oppg. A12 s. 100. 

Lær det tyske ordet på 12 

yrker. Oppg. A12 s. 100 

Fransk 

 

Le passé composé med être 

s. 69 og s. 245 (Ouverture). 

Oppg. 14 s. 70. 

Mat s. 5-6 (hefte) 

   

Eng 

ford 

Ordspråk og uttrykk Vi gjør oss ferdig med ordspråk og uttrykk og lager plakater. 

VF Int. 

sam. 

    

UTV 
    

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V11_Del2.pdf
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Arbeidsplan uke 6 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

 
Jobb med fordypningsoppgaven. 

MAT 

 

Revy 
   

ENG 

 

    

SAM 

 

Revy 
   

NAT 

 

Revy 
   

Spansk 

 

    

KRLE 

 

    

Tysk 

 

Revy 
   

Fransk 

 

    

Eng ford Revy 
   

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 

    

 

 

 

  



   

 
 

29 
 

Arbeidsplan uke 7 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

 
Jobb med fordypningsoppgaven. 

MAT 

 

Halvdags - delprøve 2 

eksamensoppgaver 

   

ENG 

 

Australia Rabbit Proof Fence 

Worksheet and in-depth tasks 

SAM 

 

Vurdering s. 10-47 Vurdering s. 10-47 Vurdering s. 10-47 Vurdering s. 10-47 

NAT 

 

Arv og miljø, studer s. 14- 17. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begreper: Naturlig variasjon, gener, 

kromosom og kjønnsbundet arv. 

Spansk 

 

Vurdering Muntlig innlevering av pararbeid 

KRLE 

 

Repetisjon til prøve: 

s. 184-207 

Tysk 

 

Zukunft 

 

Skriv en tekst om fremtiden din. Dette er grunnlaget for vurderingen i uke 11. 

Fransk 

 

Mat 

Muntlig vurdering 

Øv på muntlig framføring: 

restaurantbesøk (gruppearbeid som 

framføres for hele klassen). 

Øv på muntlig framføring: 

restaurantbesøk (gruppearbeid som 

framføres for hele klassen). 

Øv på muntlig framføring: 

restaurantbesøk (gruppearbeid som 

framføres for hele klassen). 

Eng 

ford 

Valgfritt land Du skal skrive om et engelskspråklig land. Oppgaver kommer etterhvert.  

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 8 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og 

reflekterer 

 

NOR 

 

Muntlig framføring Presenter arbeidet ditt for klassen. Lever det skriftlige arbeidet før du tar 

vinterferie. 

MAT 

 

“Barbie hopper i strikk” - halvdag med matematikk 
   

ENG 

 

Australia Rabbit Proof Fence 

Worksheet and in-depth tasks 

SAM 

 

Historie: Utvikling i Øst-Europa og den kalde krigens 

avslutning. Les s. 49-57 

“Husker du” 

Oppg. 1-7 s. 55 

 

“Husker du” 

Oppg. 1-7 s. 55 

 

Oppg. 3 s. 57 

NAT 

 

Arv og miljø, studer s. 18 - 21. Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begreper: Genteknologi, 

mutasjoner, overkrysning og forklar hvilke egenskaper ved en person som skyldes arv og hva som skyldes miljø. Er det noen 

egenskaper som kan være en kombinasjon av arv og miljø? 

Spansk 

 

Forberedelse til prøvemuntlig uke 10 Vi forbereder oss til prøvemuntlig. Oppgaver blir gitt av lærer i timene.  

KRLE 

 PRØVE: s.184-207 

Tysk 

 

Zukunft - skriv ferdig og øv på teksten din. Øv til prøve i uke 11 Øv til prøven i uke 

11 

Øv til prøven i uke 11. 

Fransk 

 

Repetisjon Øv til prøven i uke 11. Øv til prøven i uke 

11. 

Øv til prøven i uke 11. 

Eng 

ford 

Valgfritt land Du skal skrive om et engelskspråklig land. Oppgaver kommer etterhvert.  

VF Int. 

sam. 

    

 

UTV 

    

 


