
  

 

Gosen skole 2018-2019  
 

Periodeplan for 8. trinn 
 
 
 

     
Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane», 1914   

 
 
 

 

VINTERNATT 
Uke 47-51 

 

 

 
www.gosenskole.no 

 

http://www.gosenskole.no/


   2 

INNHOLD 
 
 

Informasjon       side 3 

 

Norsk        side 4 

Engelsk       side 5 

Matematikk       side 6 

 

Kristendom, religion, livssyn og etikk    side 7 

Samfunnsfag       side 8 

Naturfag       side 9 

 

Tysk        side 10 

Fransk        side 11 

Spansk        side 12 

Fordypning i engelsk      side 13 

 

Musikk        side 14 

Kroppsøving       side 16 

Kunst og håndverk      side 17 

 

Teknologi i praksis      side 18 

Fysisk aktivitet og helse     side 19  

Design og redesign      egen plan 

Innsats for andre      egen plan  

Sal og scene       egen plan  

 

Arbeidsplan       side 20 

          

Kalender       side 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Om forsidebildet: 

Harald Sohlberg, f. 1869-1935 vokste opp i Kristiania. Han var nummer 8 i en søskenflokk på 12 barn.  

 
Sohlberg tilhører en nyromantisk tradisjon, det visjonære og det spenningsmessige er fremtredende i hans arbei-
der og ikke sjelden gjengir han voldsom eller overveldende natur. Ofte uttrykker bildene hans stillhet og ensom-
hetsfølelse. 
Forgrunnen i hans malerier er ofte malt i en detaljert og utpenslet stil. Mange av hans bilder "mangler" mellom-
grunn. I bakgrunnen ser vi ofte en horisont eller veldige ruvende fjell.  
 
Sohlberg er mest kjent for sine vinterbilder fra Rondane og bilder av bergstaden Røros. Vinterbildene fra Ronda-

ne finnes i mange ulike utgaver, de gir inntrykk av en stillhet og ro. 
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INFORMASJON 

Planen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet og beskriver hovedmoment og emner, mål, kilder, grunn-

leggende ferdigheter og kjennetegn på måloppnåelse. Se også www.udir.no  

 

Hjem-skole samarbeid 
Utviklingssamtaler gjennomføres i løpet av november/desember.  

 

Julemarked - Velkommen til julemarked torsdag den 6. desember klokken 1800-1930. 

 

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 meieripro-

dukter. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering – det tas forbehold om endringer 
Uke 47  NOR - skriveøkt 

Uke 48  MAT – 2 timers prøve 

Uke 50  Fransk – muntlig vurdering 

  NAT - test 

 

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 
Uke 49  Julemarked for elever, familie, venner og kjente 6.des. kl. 18.00-19.30 

Uke 50  Lucia-besøk fra Gosen barnehage torsdag 13.des. 

Uke 51  Juleball onsdag 19.des. 

  Julekonsert i Madlamark kirke 20.des. 

  

    

 

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

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig kom-

munikasjon 

 

 

 

 

 

Skriftlig kom-

munikasjon 

 

 

 

 

 

Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

 

 

 

 

 

Skrive ulike typer tekster etter mønster 

fra eksempeltekster 

 

Skrive kreative, informative, reflekte-

rende og argumenterende tekster på 

hovedmål og sidemål med begrunnede 

synspunkter og tilpasset mottaker, 

formål og medium 

 

Uttrykke seg med et variert ordforråd 

og mestre formverk, ortografi og 

tekstbinding 

Gjengi innholdet og finne tema i et 

utvalg tekster på svensk og dansk 

 

 

“Kniv” av Erna Os-

land 

 

Utdrag fra “SKAM” 

av Julie Andem 

 

Utdrag av “Harry Pot-

ter” av J.K. Rowling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening 

gjennom å lytte 

og samtale 

 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg 

på en hensikts-

messig måte 

 

Lesing 

Å engasjere seg 

i tekster 

 

Regning 

Å kunne vurdere 

over og kom-

munisere om 

tekster 

 

Digital  

Bruke digitale 

verktøy 

Analyserer og reflekterer 
● Skriver tekster som er tilpasset mottaker 

og har et innhold som svarer på oppgaven 

og som viser god faglig innsikt 

● Skriver tekster som har god struktur og 

tematisk sammenheng  

● Viser riktig bruk av avsnitt, punktum, 

komma, utropstegn og spørsmålstegn. 

● Skriver tekster som har et variert og pre-

sist ordforråd. 

Forstår og tolker 
● Skriver tekster som har et innhold som i 

noen grad svarer på oppgaven og som vi-

ser noe faglig innsikt i temaet  

● Skriver tekster som har delvis god struk-

tur og i noen grad tematisk sammenheng.  

● Viser som regel riktig bruk av avsnitt, 

punktum, komma og spørsmålstegn  

● Skriver tekster som har et noe variert og 

nokså presist ordforråd  

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

liten grad svarer på oppgaven  
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ENGLISH 
 

Main Areas 

 

Competence Aims Teaching 

Material 

Basic Skills 

 

Levels of Mastering 

 

Language Lear-

ning  

 

 

Oral Communica-

tion 

 

Written Commu-

nication 

 

 

 

 

Culture, Society 

and Literature 

 

  

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 

Express oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose 

and situation 

Use own notes and different 

sources as a basis for writing  

Write different types of texts 

with structure and coherence 

Use central patterns for ort-

hography, word inflection, 

sentence and text construction to 

produce texts 

Discuss and elaborate on diffe-

rent types of English literature 

from English-speaking countries 

Create, communicate and con-

verse about own texts inspired by 

English literature, films and cul-

tural forms of expression 

 

 

Key English tex-

tbook 8, Unit 7 

Where Dragons 

Fly Like Spar-

rows Through 

The Air. 

 

Harry Potter 

 

 

Reading 

Create meaning by read-

ing different types of 

texts. 

Writing  

Express ideas and opi-

nions in an understan-

dable 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. 

Analyses and Reflects  

• Uses the characteristics for a given genre 

when writing texts. 

• Uses central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts 

• Understands and uses a general vocabulary 

related to different topics 

• Expresses her-/himself fluently and coherent-

ly, suited to the purpose and situation 

Comprehends and Interprets 

• Writes a text with a vocabulary which 

covers the topic to some extent, some 

grammatical and text structure and mana-

ges to use some characteristics of a genre. 

• Understands and uses a general vocabulary 

related to different topics 

• Expresses her-/himself fluently to some ex-

tent. 

Finds and Gathers Information 

• Writes a text with meaning 
• Expresses her-/himself using English 
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MATEMATIKK 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tegning og 

konstruksjon 

 

 

 

 

Økonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utføre, beskrive og 

grunngje geometriske 

konstruksjonar med 

passar og linjal og dy-

namisk geometripro-

gram. 

 

Gjøre beregninger om 

forbruk, bruk av kre-

dittkort, inntekt, lån og 

sparing, sette opp ett 

budsjett og regnskap 

ved å bruke regneark og 

gjøre greie for bereg-

ninger og presentere 

resultatene.  

  

Analysere sammensatte 

problemstillinger, iden-

tifisere faste og variable 

størrelser, koble sam-

mensatte problemstil-

linger til kjente løs-

ningsmetoder, gjen-

nomføre beregninger og 

presentere resultatene 

på en hensiktsmessig 

måte.  

 

 

Grunntall 8  

Kapittel 4 og 5.  

 

 

Nettressurser: 

Campus Inkrement (filmer) 

campus.inkrement.no/ 

 

Øvingsoppgaver (repetisjon) 

 
faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924394 

 

podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/ 

 

 

Muntlig 

Samtale om mate-

matikk, bruke presis 

fagterminologi og 

begrep. 

 

Skriving  

Bruke matematiske 

symbol til å løse 

problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk 

for å skape mening i 

matematikkfaglige 

tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte stra-

tegier, gjøre overslag 

og vurdere hvor ri-

melige svarene er.  

Analyserer og reflekterer 
• Gjøre beregninger om forbruk og bruk 

av penger, sette opp budsjett og regn-

skap ved å bruke regneark og gjøre 

greie for beregninger og resultat. 

• Analysere og koble sammensatte 

problemstillinger til kjente løsningsme-

toder 

Forstår og tolker 
• Gjøre beregninger om forbruk og bruk 

av penger og sette og budsjett og regn-

skap ved å bruke regneark. 

• Analysere og koble problemstillinger 

til kjente løsningsmetoder 

Finner og henter ut informasjon 
• Gjøre enkle beregninger om bruk av 

penger og sette opp enkelt bud-

sjett/regnskap ved bruk av regneark. 

• Koble noen problemstillinger til kjente 

løsningsmetoder 

https://campus.inkrement.no/
https://faktor.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1924394
http://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver/
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KRLE 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Jødedommen 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved jødedom og 

jødisk tro som livstolkning i forhold 

til andre tradisjoner: likhetstrekk og 

grunnleggende forskjeller 

 

Gi en oversikt over mangfoldet i 

jødedommen, viktige historiske 

hendelser og jødedommens stilling 

i Norge og verden i dag 

 

Beskrive og reflektere over sær-

trekk ved kunst, arkitektur og mu-

sikk knyttet til jødedommen     

 

 

Horisonter 

8 

Kap. 2 og 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi andre re-

spons. Ha forståelse for ulike syn 

og respektere andres oppfat-

ninger. 

Skriftlig 

 Drøfte og sammenligne med 

andre religioner 

Lesing 

Tolke og reflektere  

over faglige tekster 

Regning 

Bruke, tolke og forstå grafiske 

framstillinger. 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy 

 

Analyserer og reflekterer 

• Forklarer særpreget ved jødedom og 
sammenligner med andre religioner 

• Gir en oversikt over mangfoldet i jø-

dedommen, viktige historiske hendel-

ser og jødedommens stilling i Norge 

og verden i dag. 
• Beskriver særtrekk ved kunst, arkitek-

tur og musikk knyttet til jødedommen 
Forstår og tolker 

• Forstår særpreget ved jødedom. 
• Presenterer mangfoldet i jødedommen, 

viktige historiske hendelser og reli-

gionens stilling i Norge og verden i 

dag. 
• Forteller om særtrekk ved kunst, arki-

tektur og musikk knyttet til jødedom-

men 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til særpreget ved jødedom. 
• Gjengir i korte trekk mangfoldet i jø-

dedommen, viktige historiske hendel-

ser og religionens stilling i Norge og 

verden i dag. 
•  Finner eksempler på kunst, arkitektur 

og    musikk knyttet til jødedommen. 
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Samfunnsfag 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

Gjere greie for idear og krefter 

som førte til den amerikanske 

fridomskampen og den franske 

revolusjonen, og beskrive føl-

gjer dette fekk for den demokra-

tiske utviklinga i Noreg 

 

 

Finne døme på hendingar som 

har vore med på å forme dagens 

Noreg, og diskutere korleis 

samfunnet kunne ha vorte der-

som desse hendingane hadde 

utvikla seg annleis 

 

 

Historie 8 

 

(Den Amerikanske 

revolusjonen) s. 

13 - 26.  

 

 

Den Franske revo-

lusjonen s. 29 - 

44.  

 

 

Muntlig 

Greier ut om hendelser og 

fakta og uttrykker egne me-

ninger 

  

Skriving 

Formidler og deler kunnskap 

skriftlig 

  

Lesing 

Leser og samler informasjon 

fra oppslagsverk, aviser og 

Internett 

  

Regning 

Bruker, tolker og lager gra-

fiske framstillinger 

  

Digitale verktøy 

Utforsker nettsider, søker et-

ter informasjon og utøver 

kildekritikk 

 

Analyserer og reflekterer 

• Gjør rede for ideer og krefter 

som førte til den franske revolu-

sjonen 

•  Gjør greie for virkningene av 

den franske revolusjonen 

• Presis bruk og forklaring av 

fagbegrep 

  

Forstår og tolker 

• Gjør rede for noen årsaker til 

den franske revolusjonen. 

• Peker på noen virkninger av den 

franske revolusjonen. 

• Bruker og forklarer fagbegrep 

  

  

Finner og henter ut informasjon 

• Gjengir informasjon om den 

franske revolusjonen 

• Forklarer sentrale begrep i faget 
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Naturfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåel-

se 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

Vurdere egenskaper til 

grunnstoffer og for-

bindelser … 

 

Undersøke egenskaper 

til noen stoffer fra 

hverdagen og gjøre 

enkle beregninger 

knyttet til fortynning 

av løsninger 

 

Undersøke og klassifi-

sere rene stoffer og 

stoffblandinger etter 

(...) sure og basiske 

egenskaper 

 

Eureka! 8 

Kap. 6, 7 og 8 

 

Nettressurser: 

 

-Interaktivt periodesystem: 

https://ptable.com/ 

 

-Bevegelse av partikler i ulike faser: 

www.viten.no/?hvorfor_oker_havnivaet 

 

-Videoer av grunnstoffene i periodesys-

temet: 

www.periodicvideos.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og forkla-

ringer 

 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og hypote-

ser, skrive forklaringer, sammen-

ligne og reflektere over naturfag-

lig informasjon 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige be-

greper, symboler, figurer og ar-

gumenter gjennom målrettet ar-

beid med naturfaglige tekster 

 

Regning 

Sammenligne, vurdere og argu-

mentere for gyldigheten av be-

regninger, resultater og framstil-

linger 

 

Digital 

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant infor-

masjon om naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

• Bruker naturfaglige begre-

per for å forklare tetthet, 

partikler, atomer og aggre-

gattilstander. 
• Vurderer egenskaper til 

grunnstoffer ved bruk av 

det periodiske systemet 
 

Forstår og tolker 

• Forklarer tetthet ved bruk 

av partikkelmodellen 
• Forstår oppbygningen til 

det periodiske system og 

hvordan grunnstoffene er 

ordnet 
 

Finner og henter ut  

informasjon 

• Kan beskrive partikkelmo-

dellen ved bruk av eksemp-

ler 
• Kan forklare det periodiske 

system i grove trekk 
 

https://ptable.com/
http://www.viten.no/?hvorfor_oker_havnivaet
http://www.periodicvideos.com/
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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 mors-

målet 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 til-

passet  

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 kreven-

de sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker 

og reflekterer over 

stadig mer utford-

rende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifise-

ringer i hverdagsli-

ge sammenhenger 

 

Digital 

Digitale verktøy 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan litt om Sveits 
• Kan si hvordan været er 
• Kan navn på ukedager, måneder og 

årstider 
• Kan fortelle om hva en kan gjøre i 

høstferien 
• Behersker tallene fra 22-100 

 

Forstår og tolker 

• Kan litt om Sveits 
• Kan si hvordan været er 
• Kan navn på ukedager, måneder og 

årstider 
• Kan fortelle litt om hva en kan gjø-

re i høstferien 
• Behersker tallene 22-100 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen av tallene fra 22-100 
• Kan noen av glosene fra kapitlet 
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FRANÇAIS semaines 47-51 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Vurdere eget arbeid 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om 

familier 

 

Kunne snakke om hva 

du og andre liker 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Fransk jul 

Beskrive og vurdere 

eget arb. med å lære det 

nye språket 

 

Presentere ulike emner 

muntlig 

 

 

Skrive tekster som for-

teller, beskriver eller 

informerer 

  

Forstå og bruke et ord-

forråd som dekker dag-

ligdagse sit. 

 

Kommunisere med for-

ståelig uttale 

 

Bruke språklige struktu-

rer og former for tekst-

binding 

Samtale om tradisjoner i 

språkområdet 

Classroom Français 8 

 

Ouverture 8 

Kap. 5 

 

https://ouverture.portfolio.no/ 

 

Quizlet 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike sam-

menhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og reflek-

terer over tekster. Skaffer 

seg innsikt på tvers av kultu-

rer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og må-

linger i hverdagslige sam-

menhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

Analyserer og reflekterer 

• Kan reflektere rundt egen 

språklæring 

• Skriver utfyllende tekster, og 

varierer mellom forskjellige ord 

og strukturer vi har lært 

• Kommuniserer fritt med god 

uttale og kjenner til de viktigste 

uttalereglene 

• Gir muntlige presentasjoner 

uten særlig bruk av manus 

 

Forstår og tolker 

• Skriver gode tekster, og bru-

ker ord og strukturer vi har lært 

• Kommuniserer med forståe-

lig uttale 

• Gir muntlige presentasjoner 

med noe hjelp av manus 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan med hjelp gi en kort 

skriftlig presentasjon 

• Gir korte muntlige presenta-

sjoner ved å lese fra manus 

• Leser med forståelig uttale 

 

 

https://ouverture.portfolio.no/
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Español 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdighe-

ter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne beskrive hva 

du gjør på fritiden 

 

Kunne snakke om hva 

du og andre like 

 

 

Språk, kultur og sam-

funn 

Jul 

 

 

Undersøke likheter og ulikheter mellom 

morsmålet og det nye språket og utnytte 

dette i egen språklæring 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger 

 

Forstå og bruke et ordforråd som dekker 

dagligdagse situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

 

 

Sammenligne noen sider ved tradisjoner, 

skikker og levemåter i språkområdet og i 

Norge 

 

 

¡Vale! 1 

 

Materiale 

utdelt i timen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med for-

ståelig uttale 

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk språket  

 

Lesing 

Kunne forstå tilpassete 

tekster på målspråket 

 

Regning 

Bruke tall i praktisk situa-

sjoner 

 

Digital  

Bruke digitale hjelpemid-

ler som støtte til språklæ-

ringen 

 

Analyserer og reflekterer 

• Har et rikt ordforråd og kan for-

telle om hva du og andre liker å 

gjøre på fritiden. 
• Kommuniserer fritt med god ut-

tale og kjenner til de viktigste ut-

talereglene 
• Forstår og kan bruke regelrette 

verb 
• Kan snakke om hva du og andre 

liker.  
 

Forstår og tolker 

• Kan spørre om hva andre gjør på 

fritiden og fortelle om hva du selv 

gjør 
• Kommuniserer med forståelig 

uttale 
• Kan bøye regelrette verb entall 

og flertall 
• Kan snakke om hva du liker  
 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan fortelle hva du gjør på friti-

den 
• Leser med forståelig uttale 
• Kan bøye og finner entallsformer 

av regelrette verb i tekst 
• Gjenkjenner verbet gustar i tekst 
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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 skrift-

lige og muntlige uttrykksformer i 

ulike sjangere. 

 

Formidle egne opplevelser av mu-

sikk og filmer eller teater til andre 

 

Framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

 

Lese og presentere et utvalg selv-

valgt skjønnlitteratur og sakprosa 

 

 

Internett 

  

A Christmas Ca-

rol – Charles 

Dickens 

  

Christmas – 

booklet 

  

Literacy assess-

ment pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke 

språket i varierte sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Lesing 

Styrke leseferdighetene og ut-

forske og reflektere over stadig 

mer krevende tekster 

  

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og for-

stå grafiske framstillinger i hver-

dagslige sammenhenger 

  

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Formidler egne opplevelser 

av film til andre 

•  Gjenforteller en tekst med 

innlevelse og presis språk-

bruk 

•  Bruker en hensiktsmessig 

muntlig uttrykksform. 

Forstår og tolker 

• Formidler egne opplevelser 

av film til andre. 
• Gjenforteller en tekst 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 

• Vet hva A Christmas Carol 

handler om 
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 Musikk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bruke musikkens grunnelementer, 

symboler for besifring og akkord-

progresjoner i spill på instrumen-

ter 

  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 ut-

trykke og å formidle 

 

Skriftlig 
  Bruker ulike former for notasjon. Ekspe-

rimentering 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 grunnelemen-

ter, ulike musikalske mønstre, varia-

sjoner 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 sam-

spill med andre 
• Fremfører alle påbe-

gynte sanger. 
 

Forstår og tolker  

• Spiller gitar  
• Fremfører de fleste 

sanger 
 

Finner og henter ut informa-

sjon 

• 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 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdighe-

ter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Innebandy 

Turn 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og livs-

stil 

 

Leker 

Stafetter 

samarbeidsøvelser 

 

Trene på å bruke ulike ferdigheter i ut-

valgte 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 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og spill i 

samhandling. Forklarer og 

veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesi-

fikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer resultat 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

Analyserer og reflekterer 
• Praktiserer og forklarer regler i innebandy 

• Bruker tekniske og taktiske ferdigheter i in-

nebandy, 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 inne-

bandy 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 turn-

øvelser som forlengs og baklengs rulle, 

hodestående, håndstående og slå hjul 
Finner og henter ut informasjon 

• Kjenner til noen regler i innebandy 

• Gjennomfører enkle grunnleggende fer-

digheter som pasninger og mottak under 

øvelse 

• Trener på forlengs og baklengs rulle, 

hodestående og enkle balanseøvelser 
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Kunst og håndverk, leire- og trearbeid 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende fer-

digheter 

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 pro-

gramvare 

 

Lage funksjonelle bruksgjenstander og vurde-

re kvaliteten på eget håndverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

 Muntlige beskrivelser 

og vurderinger 

 

Skriftlig 

Omsette fakta, ideer og 

holdninger 

 

Lesing 

Utvikling av tekstfor-

ståelse 

 

Regning 

Vurdering av propor-

sjoner 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Designer et produkt ut fra en kravspe-

sifikasjon for form og funksjon 

• Beskriver løsningsalternativer  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 pro-

duktet ved hjelp av skisser og digital pro-

gramvare 

• 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, funksjonali-

tet og design 

 

Demonstrere riktig bruk av utvalgte 

verktøy 

 

 

Framstille produkter med egne mate-

rialer, komponenter og funksjonelle 

teknologiske løsninger.  

 

Teste egne produkter og foreslå muli-

ge forbedringer.  

 

 

 

 

 

 

 

Sketchpad 

 

Bro 

 

Broer i tre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig/Skriftlig 

Gjengir, bruker og reflekterer over 

teknologiske produkters funksjona-

litet og design.  

 

Lesing 

Finner, tolker og vurderer informa-

sjon 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 infor-

masjon ved hjelp av digitale verk-

tøy. 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 
• Analyserer og reflekterer over tekno-

logiske produkters virkemåte, tekno-

logiske løsninger, funksjonalitet og 

design. 

• Framstiller produkter med egne mate-

rialer, komponenter og funksjonelle 

teknologiske løsninger. 

• Demonstrerer riktig bruk av utvalgte 

verktøy 

• Tester egne produkter og foreslå mu-

lige forbedringer. 
Forstår og tolker 

• Viser forståelse over teknologiske 

produkters virkemåte, teknologiske 

løsninger, funksjonalitet og design. 

• Framstille produkter med egne mate-

rialer, komponenter og enkelte funk-

sjonelle 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 mate-

rialer, 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


 19  

Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske aktivi-

teter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer både koordinative 

og fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle med og opp-

muntre medelever 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer faglige te-

ma 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy og me-

dium for å tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Deltar aktivt og viser engasje-

ment i ulike aktiviteter 
• Møter presist og kler seg etter 

vær 
• Viser evne til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 
• Samhandler, veileder og motive-

rer andre elever i utvalgte akti-

viteter  
 

Forstår og tolker 

• Samhandler, veileder og viser 

medelever i utvalgte aktiviteter 
• Trener på å utfordre egne fysis-

ke ferdigheter 
 

Finner og henter ut informasjon 

• Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 
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Arbeidsplan uke 47  

Fag Basis Finner og henter ut informa-

sjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skriveøkt om “Skammarens dotter” 

 

Vi forbereder oss til skriveøkt om Skammarens dotter. 

MAT 

 

Repetisjon Kap 2, 3 og 4. 

Prosent, brøk og konstruksjon. 

 S. 104 - 114 

(Husk prøve mandag 26.11- 8B og 8C) 

Velg ut 4 oppgaver hver fra kapittel 2, 3 og 4 

som du skal gjøre. Totalt 12 oppgaver. 

 

Velg ut 5 oppgaver fra hvert kapittel 2, 3 og 4 

som du skal gjøre. Velg flest oransje eller grøn-

ne oppgaver. 

 

ENG 

 

Fantasy 

Read pages 140 and 141. 

 

We will watch “Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone” at school. 

Write a definition of all the 

creatures mentioned.  

 

Try to learn them by heart.  

Read the text Dragon Difficul-

ties, page 142. 

 

Write the conversation Wagner 

had at home with his wife after 

the premiere, at least ½ page. 

  Do task 7, page 147.   

Write between ½ and 1 page.  

SAM 

 

Repetisjon og begynne med arbeid 

med tegneserie 

Repeter kapittelet om den franske revolusjonen. Bli kjent med “creasa.com”.   

NAT 

 

Kapittel 6 

Les s. 90-95 

• Fasetilstander 

Skriv og tegn de ulike fasene et 

stoff kan være i 

Tegn og forklar de 3 fasene et 

stoff kan være i 

Bruk naturfaglige begreper for 

å forklare de ulike fasene et 

stoff kan være i og overgangen 

mellom dem 

KRLE Oppsummering/avslutning kap. 2    

Spansk 

 

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

 

Øv på glosene til kapitlet på quizlet 

Lær deg å bøye regelrette verb i 

presens. 

Lær deg å bøye SER (å være) 

Lær deg å bøye regelrette verb i 

presens. 

Lær deg å bøye SER (å være) 

Skriv tre setninger om fritid 

hvor du bruker ulike verb. 

Lær deg å bøye regelrette verb i 

presens. 

Lær deg å bøye SER (å være) 

Skriv tre setninger om egen 

fritid ved å bruke ulike verb 

Tysk 

 

Kap. 3 Herbst 

Tekst C, s 46 

Les tekst C 

Lær 5 gloser 

Les og oversett tekst C 

Skriv om teksten slik at den 

passer på deg. 

Les og oversett tekst C. 

Skriv om teksten slik at den 

passer på deg. 

Strek under verbene. 

Eng 

ford 

Christmas 

Film, grammatikk og skuespill 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 
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Arbeidsplan uke 48 

Fag Basis Finner og henter ut informa-

sjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Novellen “Kniv” 

Tekster 2. s. 62-64  

 

Forbered et rollespill som skal fremføres for klassen. 

MAT 

 

Budsjett/regnskap 

Vi handler 

s.140 - 147 

(8B og 8C: Vurdering fra kap 2,3 og 

4 mandag.) 

Gjør disse oppgavene ved bruk av regneark på chromebook, og 

lever i Classroom: 

5.2, 5.5, 5.7, 5.13, 5.14 og 5.17 

Gjør disse oppgavene ved bruk 

av regneark, og lever i Class-

room: 

5.14, 5.17, 5.27, 5.29 og 5.30 

ENG 

 

Read p 144, Give Reality a Rest. 

Learn the new words 

We will watch “Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone” at school. 

Read p. 145 

 

Read p. 145 

Write down at least 4 of the cha-

racteristics of the fantasy genre. 

Read p. 145 

Do task 2 p. 146 

SAM 

 

Arbeid med tegneserie Velg en oppgave (se oppgavebeskrivelse på classroom) og lag en disposisjon til tegneserien din. 

NAT 

 

Kapittel 6  

Les s. 96-103 

• Partikkelmodellen 

Hva menes med partikkelmodel-

len? 

Bruk partikkelmodellen til å 

forklare tetthet. 

Skriv en naturfaglig tekst med 

begrepene; partikkel, faser (ag-

gregattilstander), tetthet og tem-

peratur.  

KRLE 

 

Jødedommen 

Les s 47 -50 

Gjør oppgave 1 og 2 s 53 Gjør oppgave 2 og 3 s 53 Gjør oppgave 2 og 3 s 53 

Spansk 

 

Kap. 7: Feliz cumpleaños! side 34-

35 

 

Øv på verb-quizlet. 

Verbtest onsdag 5.12 

Lær deg månedene og årstidene 

på spansk. 

 

Lær deg månedene og årstidene 

på spansk.  

Hvordan sier du når du har 

bursdag? Hvordan spør du når 

andre har bursdag? Skriv på 

spansk 

Lær deg månedene og årstidene 

på spansk.  

Skriv når du har bursdag. Fortell 

hva som er favorittmåneden din. 

Bruk gustar for å si hvilken års-

tid du liker. Skriv på spansk. 

Tysk 

 

Kap.3 

Tekst D s 47 

Les tekst D 

Skriv ukedagene s 47 og les s 29 

Les og oversett tekst D 

Skriv og lær ukedagene. 

Les s 29 

Les og oversett tekst D 

Skriv og lær ukedagene. 

Gjør oppg. A9, s 47 

Eng 

ford 

Christmas 

Film, grammatikk og skuespill 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på verb 
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Arbeidsplan uke 49 

Fag Basis Finner og henter ut infor-

masjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

“Skam” Vi leser og arbeider med tekstutdrag fra “SKAM”. Arbeid blir gitt underveis. 

MAT 

 

Hva er mest økonomisk 

Hvor lønner det seg å handle. 

 s. 148  - 152 

 

5.32, 5.33,  5.34   

 

5.32,  5.34, 5.35 

 

5.32, 5.33, 5.34, 5.35 

 

ENG 

 

Read pp 150 – 151; Harry Potter and 

the Sorting Hat.  

Learn the new words 

We will watch “Harry Potter and the 

Philosopher’s Stone” at school. 

Read the text two times. Do task 13 page 152, write 

down your answer. (At least 

½ a page). 

Do task 12 page 152, write at least ½ a 

page. 

SAM 

 

Innlevering av tegneserie Innlevering av presentasjon. Framvisning i klasserommet av noen av filmene. 

NAT 

 

Kapittel 6  

Les s. 104-109 

• Grunnstoffer 

Beskriv hvordan periode-

systemet er bygget opp 

Forklar hvordan grunnstof-

fene er plassert i det perio-

diske system 

Forklar hvordan grunnstoffene er plas-

sert i det periodiske system og hva som 

avgjør hvor de hører hjemme.  

KRLE 

 

Les s 51 - 57 Gjør oppgave 1 s 58 

 

Gjør oppgave 4 s 53 og 2 s 

58 

Gjør oppgave 4, 8 og 9 s 53 

Spansk 

 

Kap. 7: Feliz cumpleaños! side 34-

35 

Øv på gloser på quizlet 

Vi jobber med muntlig aktivitet i timene.  Øv på dette om du ikke blir ferdig i timen. 

Fikk du gjort det du skulle forrige uke? Hvis ikke kan (må) du gjøre det nå:-) 

  

Tysk 

 

Kap.3 

Tekst E - F s 48-49 

Les og øv på dialog 1 og 2, 

s 49 

Les og oversett tekst E 

Lær 8 gloser. 

Les og oversett tekst E 

Lær 12 gloser. 

Fransk 

 

    

Eng 

ford 

Christmas 

Film, grammatikk og skuespill 

Skriftlige og muntlige opp-

gaver rundt film. Fokus på 

verb 

Skriftlige og muntlige opp-

gaver rundt film. Fokus på 

verb 

Skriftlige og muntlige oppgaver rundt 

film. Fokus på verb 
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Arbeidsplan uke 50 

Fag Basis Finner og henter ut informa-

sjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

“Harry Potter” Vi leser og arbeider med tekstutdrag fra “Harry Potter”. Arbeid blir gitt underveis. 

MAT 

 

Utenlandske penger 

Lønn og skatt 

s.153 - 158 

5.40, 5.42, 5.43, 5.48, 5.49, 

5.54, 5.55 

5.40, 5.44, 5.45, 5.51, 5.53, 5.57, 5.58 5.45, 5.46, 5.53, 5.57, 5.58, 

5 

.59, 5.76, 5.77 

ENG 

 

Battle of Wizards 

Read p. 154 - 155 

Learn the new words. 

Finish and deliver 

worksheet about the mo-

vie. 

Write down 4 facts about Har-

ry Potter and 4 about Lord of 

the Rings. 

Write a paragraph about Harry Potter and a pa-

ragraph about Lord of the Rings OR write a fan-

tasy story of at least half a page. 

Write a fantasy story of at 

least half a page. 

SAM 

 

Napoleon s. 47- 51 Velg to av oppgavene på s. 51 

NAT 

 

Kapittel 7 

Les s. 120-123 

• Luft 

Gi noen eksempler på gasser i 

bruk i hverdagen 

Gi noen eksempler på gasser i bruk i hverdagen Gi noen eksempler på gasser 

i bruk i hverdagen 

KRLE 

 

Les s 59 - 62 

 

Gjør oppgave 2 s 62 

 

Gjør oppgave 1 og 2 s 62 

 

Gjør oppgave 1 og 5 s 62 

Spansk 

 

Navidad 

 

Hvordan feirer en jul i spansktalende land? 

Film om Spania sine tradisjoner rundt jul og nyttår. Spanske julelsanger. 

 

Tysk 

 

Kap 3 

Tekst G - H s 50-51 

Skriv tallene i ruten s 50 Gjør oppg. A - 15, s 51 Gjør oppg. A - 15, s 50 og 

A - 17, s 51 

Fransk 

 

    

Eng 

ford 

Christmas 

Film, grammatikk og 

skuespill 

Skriftlige og muntlige oppga-

ver rundt film. Fokus på sub-

stantiv 

Skriftlige og muntlige oppgaver rundt film. Fo-

kus på substantiv 

Skriftlige og muntlige opp-

gaver rundt film. Fokus på 

substantiv 
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Arbeidsplan uke 51 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Julefortellinger og lesing 

i egen bok 

Leseuke 

MAT 

 

Repetisjon  Repetisjon Repetisjon Repetisjon 

 

 

 

ENG 

 

Fantasy / Christmas    

SAM 

 

Repetisjon Repetisjon 

NAT 

 

Kapittel 8 

Les s. 130-139 

• Syrer og baser 

Nøkkelspørsmål 1 og 2 s.131 Nøkkelspørsmål 1-4 s.131 Utfordring s.131 

KRLE 

 

Oppsummering / gjøre 

ferdig arbeid 

   

Spansk 

 

Navidad 

  

 

Hvordan feirer en jul i spansktalende land? Cancion de  navidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE 

¡FELIZ NAVIDAD! 

Tysk 

 

Weihnachten 

Sankt Nikolaus s 204 - 

208 

   

Fransk 

 

    

Eng 

ford 

Christmas 

Film, grammatikk og 

skuespill 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på substantiv 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på substantiv 

Skriftlige og muntlige oppgaver 

rundt film. Fokus på substantiv 

VF     

 

UTV 

    

https://www.youtube.com/watch?v=RTtc2pM1boE
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Kalender 3.periodeplan 

  

 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
47 

Norsk skriveøkt 

 

 

    8A norsk 
skriveøkt 

Uke 
48 

Matematikk  
2 timers prøve 8C 
 
Matematikk  
2 timers prøve  8B.  

 

Matematikk 2. 
og 3.time 8B. 

 
Matematikk 2. 
og 3.time 8C 

 Spansk 
verbtest 

  

Uke 
49 

 

 

 

 “Kodetimen” i 
8C 

   

Uke 
50 

Avkrysning test i 
naturfag fra kap. 6.  

 

 

 

Fransk - Muntlig 
vurdering 

   Utedag –  
Sørmarka 
arena 

Uke 
51 

 

 

 

  Juleball Julekonsert  

 
 

 


