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Liv Eiene er utdannet fra Kunstakademiet i Trondheim og universitet i Bergen. Om 

hvordan hun jobber sier hun: «Jeg lager digitale tegninger, ved bruk av tegnebrett og 

datamaskin lager jeg tegninger som printes på høykvalitetspapir med lysekte fager. 

Med utgangspunkt i foto forenkler jeg, trekker fra og legger til for å finne en 

stemning, en opplevelse mer enn en realistisk skildring. Med sine linjer, former, 

farger, lys og stadige forandring, opplever jeg naturen som en uendelig 

inspirasjonskilde.» Hun har blant annet deltatt på utstillinger på Galleri LNM, 

Kunstgalleriet i Stavanger, Rogaland kunstsenter og Vestlandsutstillingen. Hennes 

tegninger har også vært på Vestlandsutstillingen, samt på separatutstillinger i Bryne-, 

Tysvær- og Sandnes Kunstforening. Hun har også laget utsmykninger på Bogafjell 

skole og Waste of art, Stavanger.  

Dere kan se mer av bildene hennes her: http://liv-eiene.webnode.no 
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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 

Det vil bli holdt en dugnad i høst i samarbeid med FAU tirsdag 16.oktober. 

Rådgiver Erik Thomsen har startet med samtaler med elever sammen med foresatte angående 

skolevalg og videregående skole. Dere vil alle få en innkalling i løpet av høsten.  

Alle foresatte oppfordres 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. 

Lunchmenyen i kantinen består av salatbar, varm mat, økologisk brødmat og meieriprodukter. 

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

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer   

Se kalender bakerst i planen.  

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

• Uke 46  «Eg e den eg e»- ugå 

 

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

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Litteratur- 

historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentere tema og 

uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale 

samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk 

litteratur 

 

Lese og analysere et 

bredt utvalg tekster i 

ulike sjangere og 

medier på bokmål og 

nynorsk og formidle 

mulige tolkninger 

 

Skrive kreative, 

informative, 

reflekterende og 

argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter og tilpasset 

mottaker, formål og 

medium 

 

Kontekst basisbok 

 

Kontekst tekster 1 

side 137-139, 238 -

240 

 

Folkeeventyr - Risen 

som ikke hadde noe 

hjerte på seg 

 

Bjørnstjerne 

Bjørnson - Faderen 

 

Amalie Skram - 

Hellemyrsfolket 

(utdrag) 

 

Hans E. Kinck - Den 

nye kapellanen 

 

Are Kalvø - Boka - 

Venn eller fiende 

 

 

 

Muntlig 

Lytte aktivt, forstå og bruke 

det muntlige språket stadig 

mer nyansert. 

 

Skriftlig 

Å uttrykke seg med stadig 

større språklig sikkerhet på 

hovedmål og sidemål. 

 

Lesing 

Å engasjere seg i tekster og 

få innsikt i andre 

menneskers tanker og 

opplevelser 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon 

i tekster som inneholder tall, 

størrelser eller geometriske 

figurer. 

 

Digital 

Skape og redigere ulike 

tekster. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Eleven gjengir innhold, analyserer, tolker og 

sammenlikner tekster ut fra ulike innfallsvinkler. 

● Eleven bruker relevant kunnskap, utdyper og 

reflekterer på selvstendig grunnlag over tekster og 

faglige emner. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et klart 

formål, utvikler innhold, vurderer og bearbeider 

egne tekster etter innspill og ut fra faglige 

kriterium. 

 

Forstår og tolker 

● Eleven gjengir innhold, sammenligner og tolker 

ulike aspekter i forskjellige tekster. 

● Eleven viser kunnskap og tolker noen sider ved 

tekstr og faglege emner. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et 

formål, bygger ut innhold og bearbeider egne 

tekster etter innspill og etter faglige kriterium. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Eleven gjengir noe kunnskap, forteller om og 

uttrykker egne meninger om tekster og enkelte 

faglige emner. 

● Eleven utformer tekster og endrar disse etter 

innspill og ut fra faglige kriterium. 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Language 

Learning 

 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Write different types of texts with structure 

and coherence 

Use central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts 

Explain features of history and geography 

in (...) the USA 

Discuss and elaborate on different types of 

English literature from English-speaking 

countries 

Create (...) own texts inspired by English 

literature, films and cultural forms of 

expression. 

 

 

Film: 

The Butler 

 

Presentations about 

various topics from 

the Civil Rights 

Movement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listening to, 

understanding and 

discussing topics and 

issues to acquire more 

specialised knowledge 

Writing 

Planning, formulating 

and working with texts 

that communicates and 

that are well structured 

and coherent 

Reading 

Read to understand, 

reflect on and acquire 

insight and knowledge 

across cultural borders 

Numeracy 

Develop a repertoire of 

mathematical terms in 

English  
Digital skills 

Gathering and 

processing information 

to create different kinds 

of text 

 

Analysis and Reflection 

● Discusses different texts in writing.  

Elaborates on theme, characters, 

moral and the literary means. 

● Plans, formulates and creates own, 

well structured, texts inspired by 

English literature and films.   

● Expresses oneself fluently and 

coherently, suited to the purpose and 

situation.   

 

Comprehension and Usage 

● Discusses different texts in writing. 

● Plans, formulates and creates own 

texts inspired by English literature 

and films 

● Expresses oneself coherently, suited 

to the purpose and situation. 

 

Reproduction of Skills 

● Retells part of the plot of different 

short stories. 

● Expresses oneself in English, both 

orally and written. 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tal og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bruke faktorar, 

potensar, kvadratrøter 

og primtal i 

berekningar 

 

 

Behandle, faktorisere 

og forenkle 

algebrauttrykk, knyte 

uttrykka til praktiske 

situasjonar, rekne med 

formlar, parentesar og 

brøkuttrykk og bruke 

kvadratsetningane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt. 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
● Presenterer løsninger på en veldisponert, 

oversiktlig, systematisk og overbevisende måte. 

● Behersker sammensatte algebraiske uttrykk, regner 

med parenteser og formler. 

● Bruker kunnskap om kvadratsetninger i løsninger 

av sammensatte algebraiske uttrykk. 

 
Forstår og tolker  

● Presenterer i varierende grad løsninger på 

en sammenhengende måte. 

● Regner med algebraiske uttrykk. 

● Kjenner igjen og kan regne med kvadratsetningene. 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Presenterer fremgangsmåter, metoder og 

løsninger på en forenklet og mindre 

sammenhengende måte. 

● Løser enkle algebraiske uttrykk. 
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KRLE 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Katolsk og 

ortodoks 

kristendom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre rede for viktige 

hendelser i 

kristendommens 

historie fra 

reformasjonen til vår tid 

i Norge og i verden og 

for kristendommens 

stilling i dag 

Forklare hovedtrekk 

ved romersk-katolsk, 

ortodoks og 

protestantisk 

kristendomstradisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Horisonter 10” 

Gyldendal 2007 

 

Kap. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  Samtale, dialog, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om religioner. 

Klargjøre tanker, erfaringer og meninger 

 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, reflektere 

over fagstoff 

 

Regning:  

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital: 

Utforske religioner og livssyn for å finne 

ulike presentasjoner og perspektiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 
● Forklare hovedtrekk ved katolsk og 

ortodoks kristendom  
● Gjøre rede for viktige hendelser i 

kristendommens historie 
 

 

Forstår og tolker 

● Kan gi noen hovedtrekk ved katolsk 

og ortodoks kristendom 

● Kjenner til noen viktige hendelser i 

kristendommens historie 

 

  

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til katolsk og ortodoks 

kristendom 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

Samfunnskunnskap 

 

sammenligne størrelse, 

struktur og vekst i 

befolkninger og 

analysere 

befolkningsutvikling, 

urbanisering og flytting i 

nyare tid 

Gjøre greie for 

begrepene holdninger, 

fordommer og rasisme 

og vurdere hvordan 

holdninger kan bli 

påvirket, og hvordan den 

enkelte og samfunnet kan 

motarbeide fordommer 

og rasisme 

Gi eksempel på og 

diskutere kulturelle 

variasjoner og drøfte 

muligheter og 

utfordringer i 

flerkulturelle samfunn 

 

 

Underveis: Geografi 

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 

● Forklarer hvordan 

befolkningsutviklingen foregår. 

● Reflekterer og drøfter 

variasjoner og utfordringer i 

flerkulturelle samfunn. 

● Forklarer rundt holdninger, 

fordommer og rasisme i 

samfunnet. 

Forstår og tolker 

● Gjør greie for 

befolkningsutvikling. 

● Gjør greie for variasjoner og 

utfordringer i flerkulturelle 

samfunn. 

● Gjør greie for holdninger, 

fordommer og rasisme i 

samfunnet. 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til endringer i 

befolkningsutvikling. 

● Kjenner til variasjoner og 

utfordringer i flerkulturelle 

samfunn. 

● Kjenner til forskjellige 

holdninger, fordommer og 

rasisme i samfunnet. 
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersøke[...] 

karbohydrater, beskrive 

stoffene og gi eksempler 

på framstillingsmåter og 

bruksområde. 

Forklare hvordan råolje 

og naturgass er blitt til. 

Forklare hvordan vi kan 

produsere elektrisk 

energi fra fornybare og 

ikke-fornybare 

energikilder, og diskutere 

hvilke miljøeffekter som 

følger med ulike måter å 

produsere energi på. 

 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner 

og resultater i en rapport. 

 

 

Eureka 10 kap. 7, 4 

og 6 

 

Nettressurser: 

Viten.no – Olje 

 

Viten.no – Global 

oppvarming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Analyserer og drøfter betingelsene som 

må være tilstede for å danne olje/gass. 

● Vurderer hvordan dagens teknologi har 

forenklet lete – og 

produksjonsprosessen. 

●  Formulerer hensiktsmessige hypoteser, 

diskuterer resultater og observasjoner og 

gir presise konklusjoner i rapporter. 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer ulike teknikker på hvordan 

man finner og henter ut olje/gass. 

● Forklarer hvordan råolje og naturgass 

blir til. 

● Gjennomfører undersøkelser og forsøk, 

og presenterer resultater, analyser og 

konklusjoner i en rapport. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Nevner noen av bergartenes egenskaper 

knyttet til dannelsen av olje og gass 

● Nevner noen teknikker knyttet til 

produksjon av olje/gass. 

● Skriver enkle rapporter fra undersøkelser 

og forsøk. 
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Tysk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Preposisjoner + 

dativ 

Setningsoppbygni

ng 

  

  

  

  

  

Kommunikasjon 

Muntlig 

presentasjon 

  

  

  

  

  

Språk, kultur og 

samfunn 

Reise og 

restaurant 

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye språket 

  

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

  

  

  

 

 

 

  

bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

presentere ulike emner muntlig 

  

  

 

 

  

samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

 

 

Auf Deutsch 3 

  

Internett 

 

 

 

 

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 

 

● Behersker å bestille mat på restaurant 

● Behersker måter å arbeide med tyske 

tekster på 

● Kan skrive tyske setninger og benytte 

akkusativ og dativ 

● Behersker rollespillet med god uttale 

uten manus 

 

 

Forstår og tolker 

● Kan bestille mat på restaurant 

● Kan måter å skrive tyske tekster på 

● Klarer å skrive korte tyske setninger og 

benytter akkusativ og dativ 

● Kan delta i rollespillet med forståelig 

uttale og noe manus 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noen gloser fra kapittel 

● Kan delta i rollespillet med manus 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Skole 

Personbeskrivelse 

Familie 

Fritidsaktiviteter 

Meg selv 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye språket 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Ouverture 10 

s. 58-59. 

 

Utdelt hefte 

 

Skriftlig 

vurdering: 

skolefag 

klokken  

verb 

relative- 

pronomen 

 

Skriftlig 

presentasjon 

av seg selv og 

sin familie 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Sammenligner fransk og norsk 

skolehverdag 

● Produserer en utfyllende presentasjon av 

seg selv og sin familie 

● Har et rikt ordforråd 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding 

 

Forstår og tolker 

● Kjenner til en del fakta om skolehverdag i 

Frankrike 

● Lager en beskrivelse av seg selv og sin 

familie 

● Forstår og bruker aktuelle begrep 

● Bruker grunnleggende språklige strukturer 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lister opp litt fakta om den franske skolen 

● Skriver noen setninger om seg selv og sin 

familie 

● Bruker noen grunnleggende begrep 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer 
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Español 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Snakke om hva 

man liker og ikke 

liker 

 

Snakke om 

kjærlighet og 

vennskap 

 

Snakke om 

framtidsplaner 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Musikk fra Latin-

Amerika 

 

 

 

 

Beskrive og vurdere eget arbeid 

med å lære det nye språket 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

 

 

 

 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

 

 

 

Vale 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale 

og forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i 

bruk språket i 

stadig meir 

varierte 

samanhengar. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i 

ulike tekstar 

 

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 de skriftlig og 

muntlig.  

● Behersker ulike verbtider i tekst 

● Kan uttrykke følelser, egne meninger og 

drømmer 

 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig  

● Bøyer verb riktig i setninger 

● Kan gi uttrykk for egne følelser og 

meninger 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, 

både skriftlig og muntlig 

● Kan formulere enkle setninger på spansk 

● Kan bruke gustar for si hva man liker  og 

ikke liker, og gi uttrykk for egne 

meninger 
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Engelsk fordypning 
Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og 

tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

 

Utforske og vurdere 

hvordan digitale medier 

påvirker og endrer 

språk og 

kommunikasjon 

 

Dokumentere og 

vurdere egen utvikling i 

arbeid med utforskning 

av språk og tekst 

 

 

Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre 

 

Formidle medieoppslag 

fra selvvalgte 

engelskspråklige medier 

og lage egne oppslag 
 

 

 

 

 

 

Film: 

Prinsessebruden 

 

 

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 

● Formidler medieoppslag med presist 

språk, god uttale og egne 

refleksjoner 

● Reflekterer over innhold og 

virkemidler i film 

 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer hovedinnholdet i et 

medieoppslag på tydelig engelsk 

med grei uttale 

● Forklarer innholdet i en film på en 

god måte 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjenforteller hovedinnholdet i et 

medieoppslag på engelsk 

● Gjenforteller hovedinnholdet i en 

film 
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Fysisk aktivitet og helse 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Fysiske 

aktiviteter 

 

Håndball 

Volleyball 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Deltar  
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

Design 

 

Trearbeid 

Tekstil 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjoner. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Utdelt 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Tegner skisser for å utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt. 

● Analyserer prosessen og redegjør for 

valg som er gjort underveis. 

● Reflekterer over kvaliteten på eget 

arbeid og hva som kunne vært gjort 

annerledes. 

 

 

Forstår og tolker 

● Tegner skisser for å utvikle en av ideene 

mine. 

● Forklarer valg av idé. 

● Lager et produkt. 

● Beskriver ulike løsningsalternativ. 

● Vurderer kvalitet i eget arbeid. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Tegner skisser som viser ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp av lærer. 

● Beskriver eget arbeid. 
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Kroppsøving 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Innebandy 

 

Basketball 

 

Utholdenhet 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Internett: 

 

http://ndla.no/nb/

node/17868 

 

http://ndla.no/nb/

node/6859 

 

http://ndla.no/nb/

node/6852 

 

http://ndla.no/nb/

node/1392 

 

http://ndla.no/nb/

node/74783 

 

 

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. 

● Viser evne til utvikling innen 

utholdenhet. 

● Mestrer forskjellige skudd, mottak 

og pasninger. 

● Har ballkontroll. 

● Kan reglene i basketball og 

innebandy, bruker dem aktivt. 

 

Forstår og tolker 

● Bruker fair play og forsøker å gjøre 

andre gode. 

● Viser tegn til utvikling innen 

utholdenhet. 

● Bruker forskjellige skudd, mottak og 

pasninger. 

● Har delvis ballkontroll. 

● Kan regler. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Kjenner til muligheten for utvikling 

innen utholdenhetstrening.. 

● Deltar i innebandy/basketball. 

● Hørt om regler. 

http://ndla.no/nb/node/17868
http://ndla.no/nb/node/17868
http://ndla.no/nb/node/6859
http://ndla.no/nb/node/6859
http://ndla.no/nb/node/6852
http://ndla.no/nb/node/6852
http://ndla.no/nb/node/1392
http://ndla.no/nb/node/1392
http://ndla.no/nb/node/74783
http://ndla.no/nb/node/74783
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Musikk 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Komponering 

 

 

 

 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke digitalt 

opptaksutstyr og 

musikkprogram til å 

manipulere lyd og sette 

sammen egne 

komposisjoner. 

Øve inn og framføre et 

repertoar av musikk fra 

ulike sjangere med vekt på 

rytmisk musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi 

valgene 

Skape egne danseuttrykk 

med utgangspunkt i 

musikkens karakter 

 

 

 

 

 

CD-er 

 

Gosenrevyens 

musikkatalog 

 

 

Digitale verktøy for 

musikkredigering 

 

 

 

 

 

 
Lesing 

Tolker og forstår ulike 

musikalske uttrykk, 

symboler, tegn og former for 

notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for 

notasjon, og spiller inn et 

stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Synger, deltar i samspill. 

Formidler musikalsk 

opplevelse, setter ord på hva 

en hører, og selv ønsker å 

uttrykke og å formidle 

 

Regning  

Er kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser 

til egen musisering 

 
Analyserer og reflekterer 

 

● Bruker digitalt opptaksutstyr og 

musikkprogram til å manipulere lyd og 

sette sammen egne komposisjoner med 

god rytme og melodi 

● Fremfører alle sangene med god rytme 

og melodi 

● Viser instrumental utvikling, og evne til å 

uttrykke seg musikalsk 

Forstår og tolker  

● Bruker musikkprogram til å sette 

sammen egne komposisjoner 

● Fremfører noen av sangene 

● Danser for det meste rytmisk korrekt, 

får med armer og bein i dansen 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker musikkprogram  

● Fremfører deler av noen sanger 

● Danser tidvis rytmisk korrekt 



 

 
 

18 
 

Stasjon Kompetansemål 

Sang 

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

Komponering 

 

 

● Bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette sammen egne komposisjoner. 

● Notere egenprodusert musikk ved hjelp av grafisk eller tradisjonell notasjon 

● Velge uttrykk og formidlingsform i egen musisering og grunngi valgene 

 
Samspill 

 

 

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

● Bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter 

 

 

 

 

 

 

uke Sang Komponering Samspill 

40 Gr.1 Gr. 2 Gr.3 

41 Høstferie Høstferie Høstferie 

42 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

43 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

44 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

45 Gr.2 Gr. 3 Gr.1 

46 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

47 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

48 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

49 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 

50 Gr. 3 Gr.1 Gr.2 
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 Utdanningsvalg 

 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Personlige 

valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

 

Arbeid 

 

 

 

Samle, analysere og 

bruke informasjon om 

utdanning og yrker på 

ulike måter i 

karriereplanleggingen 

 

Beskrive de 

yrkesfaglige og 

studieforberedende 

utdanningsprogrammen

e i hovedtrekk 

 

Undersøke muligheter 

for arbeid på det lokale 

arbeidsmarkedet 

 

 

 

 

Internett 

 

31 skoler 

 

vilbli.no 

 

utdanning.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: Drøfte og reflektere over 

verdier, ønsker og interesser 

 

 

 

Skriftlig: Formulere og argumentere for 

personlige mål og planer 

 

 

 

Lesing: Innhente og forstå relevant 

informasjon fra ulike kilder 

 

 

 

Regning: bearbeide og tolke statistisk 

informasjon 

 

 

 

Digital: Søke,vurdere, velge ut, bruke og 

ta vare på informasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 

 

Men uansett så er det viktig å gjøre en 

god jobb her, det gjelder jo din egen 

fremtid 

. 
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Arbeidsplan uke 40 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

 Muntlig vurdering - tolkende opplesning 

MAT 

 

Likninger med to ukjente. 

Ulike løsningsmetoder. 

Repetisjon 

8.82  8.83  8.85  8.87  8.90  8.93  

8.94  8.99 

Digitalt: 8.77  8.78  8.79  8.80 

Eksamensoppgave: 15 

8.84  8.86  8.88  8.91  8.95  

8.96  8.98  8.100 

Digitalt: 8.77  8.78  8.79  8.80 

Eksamensoppgave: 15 

8.89  8.92  8.97  8.100  8.101 

Digitalt: 8.77  8.78  8.79  8.80 

Eksamensoppgave: 15 

ENG 

 

Preparation for English 

writing 

Go through the three short stories; Lamb to the Slaughter, A Model Millionaire and A Day’s Wait.  

You need these for the writing day in week 42. 

SAM 

 

Geografi: Flytting 

Les s 181-186 

 

“Husker du?”  

Oppg. 1 og 2 s. 183 

Oppg. 7 s. 189 

 

Oppgave 1b s. 195. Teksten 

skriver du i Classroom. 

Oppgave 1a s. 195. Teksten 

skriver du i Classroom. 

NAT 

 

Karbohydrater, studer side 132-137. Skriv med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse en sammenhengende tekst hvor du 

beskriver egenskapene til, og likheter og ulikheter mellom de ulike karbohydratene. 

Spans

k 

 

3: Amor, s. 14 – 16 

Les teksten høyt hjemme og 

lær deg de viktigste nye 

ordene fra teksten. 

Adjektivbøyning (s.84-85) 

 

Hvem er kjekkest og mest 

romantisk av deg og vennen din. 

Bruk uttrykket «más ... que» for å 

sammenligne.  

Hvilket dilemma har jenta i 

teksten kommet opp i? Hva 

gjør hun for å velge?  

Sammenlign de to guttene som 

har invitert ut jenta. Hvem av 

dem liker du best? 

KRLE 

 
Prøve s. 8-28 

Tysk 

 

Kap. 2 Gute Reise! 

Tekst B 

Preposisjoner +  Dativ 

Les tekst B 

Gjør oppgave A5 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Lær preposisjonene som styrer 

dativ s. 279 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 

Lær preposisjonene som styrer 

dativ s. 279 

Frans

k 

 

Skole 

s. 1, 2 og 7 (heftet) 

Relative pronomen (que, qui) 

Les dialogen s. 1 og svar på 

følgende spørsmål: 

Når begynner Marie på skolen? 

Les s. 1-2 i heftet. 

Oversett dialogen s.1. 

Les s. 1-2 i heftet og 

sammenlign med det norske 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del1.pdf
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Hvor mange timer har Marie per 

dag? 

skolesystemet. Prøv å skrive på 

fransk. 

Eng 

ford 

Film Samtale om film Samtale om film Samtale om film 

VF 

Int. 

sam 

 

Internasjonale organisasjoner 

-  

Gruppearbeid 

 

Gruppearbeid 

 

Gruppearbeid 

 

Gruppearbeid 

 

UTV 

Fagtime    
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Arbeidsplan uke 42 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 137- 139 og 220-225 

i Kontekst tekster 1.  

Nasjonalromantikk/Romantikk 

Gjør oppgave 1-4 på side 225. Gjør oppgave 1-4 på side 

225. 

Lag en oversikt over 

sjangertrekk i eventyret “Risen 

som ikke hadde noe hjerte på 

seg”. 

MAT 

 

Prøve i matematikk, 2 timer. Pensum er kapittel 1, 3 og 8. Det blir digitale oppgaver på prøven.  

ENG 

 

English writing, 2 lessons. 

Remember to bring your texts. 

SAM 

 

Geografi: Flytting 

Les s. 187-193 

“Husker du?” 

Oppg. 9 s. 189 

Oppg. 11 og 12 s. 193 

Oppgave 3b s 195 Oppgave 4 s 195 

NAT 

 

Dannelse av olje og gass, studer side 74 -  75. Olje og gass finner vi bare i sedimentære bergarter. Forklar hva en sedimentær bergart 

er. Legg ved et bilde/grafikk som viser en olje- og gassfelle og forklar hva bildet viser vha. begrepene kildebergart, reservoarbergart, 

takbergart. 

Spans

k 

 

4A: Opiniones, s.18-19 

Les teksten høyt hjemme og 

lær deg de viktigste nye 

ordene fra teksten. 

Hvordan kan du uttrykke mening 

på spansk? Finn eksempel frå 

teksten.  

 

Skriv hva du synes om de 

ulike skolefagene. Bruk 

adjektivene interessante, 

aburrido og importante for å 

si hva du mener. Bruk 

gustar og preferir. 

 

Bruk adjektiva bueno, malo, 

interessante, divertido, 

aburrido og importante for å si 

hva du mener om ulike tema. 

Bruk pensar que, creer que, 

gustar og preferir.  

KRLE 

 

Katolsk og ortodoks 

kristendom 

Les s. 31-36 

Forklar begrepene med dine egne 

ord: 

 treenig Gud, messe, sakrament, 

biskop,  

Oppg. 1 s.43 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: 

universell, minoritet, treenig 

Gud, messe, sakrament, 

biskop, Vatikankonsilet 

Oppg. 1-3 s.43 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: 

universell, minoritet, treenig 

Gud, messe, sakrament, 

biskop, Vatikankonsilet 

Oppg. 1-3 s.43 

Tysk 

 

Kap. 2 Gute Reise 

Tekst C + D 

Preposisjoner + dativ 

Les tekst C + D 

Oppgave A7 b 

Les og oversett tekst C + D 

Lær 8 gloser 

Oppgave A 7 b  + A9 b 

Les og oversett tekst C + D 

Lær 12 gloser 

Oppgave A7 b + A9 b 



 

 

 

23 
 

Frans

k 

 

Skole 

s. 3-6 (heftet) 

Klokken og fag 

Lær deg navn på skolefag. 

Hvordan spør man om klokken på 

fransk? Hvordan sier man at 

klokken er tolv (midt på dagen)? 

Lær deg klokken og navn 

på skolefag. 

Gjør oppg. 44 s. 6 i heftet. 

Lær deg klokken og navn på 

skolefag. 

Gjør oppg. 44 s. 6 i heftet. 

Eng 

ford 

Film/oppgaver Forbered og send opptak av 

filmsamtale 

Forbered og send opptak av 

filmsamtale 

Forbered og send opptak av 

filmsamtale 

VF  

Int. 

sam 

Gruppearbeid Gruppearbeid - framføringer Gruppearbeid - 

framføringer 

Gruppearbeid - framføringer 

 

UTV 

Presentasjon av din 

hospitering 

Sola på besøk   
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Arbeidsplan uke 43 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Realisme 

Skriveøkt bokmål 

Les side 170 -172 i Kontekst 

tekster 1. 

Les side 170 -172 i Kontekst 

tekster 1. 

Les side 170 -172 i Kontekst 

tekster 1. 

MAT 

 

Algebra, s.53-67. 

Potenser, bokstavuttrykk og 

parenteser. 

2.2  2.4 2.17  2.20  2.29  2.31 

2.40  2.46 

Eksamensoppgaver: 2, 3 og 5a) 

Digitalt: Oppgave 5 D2 2014 

2.7  2.21  2.33  2.49  2.51  2.59  

2.63 

Eksamensoppgaver: 2,3 og 5b) 

Digitalt: Oppgave 5 D2 2014 

2.8  2.24  2.36  2.53  2.67  2.70  

2.72 

Eksamensoppgaver:2, 3 og 5b) 

Digitalt: Oppgave 5 D2 2014 

ENG 

 

The Civil Rights Movement Make your presentation about the Civil Rights Movement.  The presentation is to be held in class 

next week. 

SAM 

 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s. 67-72 

Forklar begrepene: 

 Rasisme, fordommer, flukt 

“Husker du?” Oppg 1 og 2 s. 73 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: 

Kultur, kulturkollisjon, rasisme, 

fordommer, flukt 

“Husker du?” Oppg 1 og 2 s. 73 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: 

Kultur, kulturkollisjon, 

rasisme, fordommer, flukt 

“Husker du?” Oppg 1 og 2 s. 

73 

NAT 

 

Seismikk, separator, lydbølger, refleksjon og tetthet. Studer sidene 76, 79 og 80. Skriv en tekst hvor du forklarer begrepene ovenfor 

og sammenhengen mellom dem. 

Spans

k 

 

4B: En el futuro me 

gustaría…, s. 20-21 

Les teksten høyt hjemme og 

lær deg de viktigste nye 

ordene fra teksten. 

Skriv to ting du liker å gjøre og 

to ting du ikke liker.  

Skriv om hva du har lyst til å 

gjøre i helgen og fremtiden. 

Skriv en dialog der du og en 

venn snakker om hva dere skal 

gjøre og fremtidsdrømmene 

deres. 

KRLE 

 

Les s. 36-40  Skriv en/to setninger om hvert 

av de sju sakramentene. 

 

Forklar de sju sakramentene 

 

Forklar de sju sakramentene og 

helgenene. Hvem var Jomfru 

Maria? Forklar. 

 

Tysk 

 

Kap. 2 Gute Reise 

Tekst E og F 

Preposisjoner + dativ 

Les tekst E og F 

Oppg.  A10 a + A12 

Les og oversett tekst E og F 

Lær 8 gloser 

Oppg. A10 a + A11 + A12 

Les og oversett tekst E og F 

Lær 12 gloser 

Oppg. A10 a + A11 + A12 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del2.pdf
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Frans

k 

 

Verb (repetisjon og prendre + 

voir) 

Le présent og le passé 

composé 

Lær deg bøyningen av être, 

avoir, faire og aller i presens. 

Lær deg bøyningen av être, 

avoir, faire, aller, prendre og 

voir i presens. 

Lær deg bøyningen av être, 

avoir, faire, aller, prendre og 

voir i presens. 

Eng 

ford 

Media Nyheter og diskusjon Nyheter og diskusjon Nyheter og diskusjon 

VF 

Int. 

sam 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

 

UTV 

Vi arbeider med 

programområdene 

Kongsgård på besøk   
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Arbeidsplan uke 44 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Naturalisme 

Les utdrag fra 

Hellemyrsfolket. 

Skriv fem faktasetninger om 

Amalie Skram. 

Skriv fem setninger fra 

utdraget du har fått lese som 

viser at Amalie Skram 

skildret folks elendighet. 

Skriv en tekst der du diskuterer 

hvordan Amalie Skrams 

menneskesyn kommer frem i 

utdraget. 

MAT 

 

Algebra s.67 - 77 

Faktorisering, forkorting og 

fellesnevner. 

2.75  2.77  2.91  2.93  2.95  2.99  

2.113 

Eksamensoppgaver:4, 6 og 9 

Digitalt: Oppgave 6 D2 2013 

2.81  2.83  2.97  2.100  2.106  

2.108  2.118 

Eksamensoppgaver:4, 6 og 9 

Digitalt: Oppgave 6 D2 2013 

2.86  2.88  2.97  2.103  2.109  

2.110  2.121 

Eksamensoppgaver:4, 6 og 9 

Digitalt: Oppgave 6 D2 2013 

ENG 

 

Presentations about the Civil 

Rights Movement 

Take notes from the presentations.  Be prepared to both ask, and answer questions, to the different 

topics. 

SAM 

 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s.73-76 

Forklar begrepene med dine egne 

ord:  asylsøker, flyktning og 

innvandrer  

 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: 

familiegjenforening, 

asylsøker, flyktning og 

innvandrer  

“Husker du?” oppg 7 s. 73 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: familiegjenforening, 

asylsøker, flyktning, 

innvandrer og kvoteflyktning 

“Husker du?” oppg 7 s. 73 

NAT 

 

Destillasjon og krakking. Studer sidene 82 - 85. Forklar ved hjelp av illustrasjoner og begrepene råolje, kondensering, fordamping, 

kokepunkt og fraksjon hvordan et destillasjonstårn virker. 

Spans

k 

 

Vurdering Verb med vokalendring.  

Kunne snakke om egne meninger.  

Kunne snakke om hva du vil gjøre i framtiden.  

KRLE 

 

Les s. 40-46 Hva vil det si å være munk eller 

nonne? 

 Forklar begrepene: ortodoks, 

østkirken og patriarkat 

 

Hva vil det si å være munk 

eller nonne? 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: ortodoks, østkirken, 

patriarkat, 

diakon,inkarnasjon, faste og 

ikon 

 

Hva vil det si å være munk 

eller nonne? 

Forklar begrepene med dine 

egne ord: ortodoks, østkirken, 

patriarkat, diakon,inkarnasjon, 

faste og ikon 

Forklar hva det vil si å være 

ortodoks kristen. 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/H13_Del2.pdf
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Tysk 

 

MUNTLIG PRØVE Rollespill  i restauranten - gruppevis på 3-4 personer. En er servitør og de andre er gjester. Øv godt 

på arbeidsarket som inneholder instruksjoner og ord til rollespillet.  

Frans

k 

 

PRØVE Øv til skriftlig PRØVE: det franske skolesystemet, skolefag, klokken, presens og le passé composé 

av verbene être, avoir, faire, aller, prendre, voir, relative pronomen, oversettelse. 

Eng 

ford 

Media Fortell om en blog/youtubekanal 

du liker. Skriv max en side om 

hva du liker med denne. 

Fortell om en 

blog/youtubekanal du liker. 

Skriv max en side om hva du 

liker med denne. 

Fortell om en 

blog/youtubekanal du liker. 

Skriv max en side om hva du 

liker med denne. 

VF 

Int. 

sam. 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

 

UTV 

Programområdene Bergeland på besøk - onsdag   
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Arbeidsplan uke 45 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Nyromantikken 

 

Skriveøkt sidemål 

Beskriv Jon, Marta og Vetle-Ola 

fra novellen “Den nye 

kapellanen”. 

Hvilke kjennetegn på novelle 

finner du i teksten “Den nye 

kapellanen”. 

Hvordan opplever du 

personene i novellen? Virker 

de sympatiske/usympatiske?  

MAT 

 

Algebra s.78 - 90. 

Brøkregning med 

bokstavuttrykk. 

2.125  2.127  2.131  2.143  2.163  

2.168  2.169  2.176  2.195 

Eksamensoppgaver: 10, 12 

Digitalt: Oppgave 3 D2 2012 

2.133  2.135  2.145  2.147  

2.165  2.173  2.175  2.179  

2.197  

Eksamensoppgaver: 10, 12 

Digitalt: Oppgave 3 D2 2012 

2.136  2.138  2.149  2.152  

2.166  2.173  2.175  2.183  

2.202 

Eksamensoppgaver,10,12 

Digitalt: Oppgave 3 D2 2012 

ENG 

 

The Butler Google “Cotton plantations USA 

1900”.  Find a picture, and 

describe the picture in a short 

text. 

Write a text where you 

describe the start of the film.   

Slavery was officially 

abolished in the USA in 1865.  

Write a text where you discuss 

this, and compare it to the start 

of the film. 

SAM 

 

Samfunnskunnskap: Det 

flerkulturelle samfunnet 

Les s. 77-81 

“Husker du ? Oppg. 8-11 s.81 “Husker du ? Oppg. 8-11 s.81 

Oppgave 6 s. 83 

“Husker du ? Oppg. 8-11 s.81 

Sokratesspørsmål: oppg 10 s. 

83 

NAT 

 

Vurdering i naturfag: karbonkjemi, olje og gass. 

Spans

k 

 

5: Yo quiero conocer el 

mundo, s.26-27 

Les teksten høyt hjemme. 

Lær de viktigste nye ordene 

Velg ut og lær deg noen nyttige 

ord for å kunne skrive et brev. 

Skriv dem i boken din. 

Velg ut noen setninger fra 

brevet fra Nella som du synes 

er viktige å ha med i et brev. 

Skriv dem ned og oversett 

dem. 

Skriv et svar på brevet fra Nilla 

på spansk 

KRLE 

 

Les s 47-53 Oppgave 4 s. 53 Oppgave 1, 4, 5 og 7 s. 53 Oppgave 4,  6 og 7 s.53 

Tysk 

 

Preposisjoner + dativ 

Setningsbygning s. 37 

Skriv en setning som inneholder 

subjekt og verbal. 

Oppgave A 15 (3 setninger)  

s. 37 

Oppgave A 15 s. 37 

Frans

k 

Fritidsaktiviteter 

s. 58-59 (Ouverture) + heftet 

Les introduksjonen til “Mon sport 

favori” (s. 58). 

Les s. 58-59 og gjør oppg. 1B 

s. 59. 

Les s. 58-59 og gjør oppg. 1B 

og C s. 59. 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
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 Adjektiv Gjør oppg. 2 s. 60. 

Eng 

ford 

Media Ted talk/samtaler. Skriv max en 

side om det du har sett/hørt. 

Ted talk/samtaler. Skriv max 

en side om det du har 

sett/hørt. 

Ted talk/samtaler. Skriv max 

en side om det du har sett/hørt. 

VF 

Int. 

sam. 

Moderne slaveri Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

Slaveri.no 

Undervisn.opplegg/film 

 

UTV 

Programområdene St. Olav på besøk   
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Arbeidsplan uke 46 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Postmodernismen - Les side 

238-240 i Kontekst tekster 1. 

 Gruppearbeid: Lag plakat. 

MAT 

 

Algebra s. 90-95. Lager 

formler, kvadratsetninger. 

Eget kompendium om 

kvadratsetninger. 

2.215  2.216  2.222  2.235 

 

Eksamensoppgave: 7a) 

Digitalt: Oppgave 4 D2 2012 

2.217  2.218  2.229  2.237  

2.243 

Eksamensoppgave: 7b), 16 

Digitalt:Oppgave 4 D2 2012 

2.219  2.220  2.233  2.238  

2.246  2.249 

Eksamensoppgave: 7b), 16 

Digitalt:Oppgave 4 D2 2012 

 

ENG 

 

The Butler Choose one of the characters from 

the film, and write a short text about 

him/her.  Describe both what the 

character looks like, and his/her 

inner qualities. 

Write a film review.  Include: 

- one paragraph about the plot 

- analysis of one character 

- your opinion of the film 

Write a film review.  Include: 

- analysis of one character 

- comments on theme/setting 

- your opinion of the film 

SAM Geografi: Flyktninger 

Les s|197-201 

“Husker du?” Oppg. 1 og 5 “Husker du?” Oppg. 1-7 Skriv en tekst om en konflikt 

innenfor et land eller mellom 

land som fører til mange 

flyktninger. (ca. ½ side) 

NAT 

 

Fossilt brensel, studer s. 116 - 117 samt repeter begrepene fullstendig og ufullstendig forbrenning s.48. Ta utgangspunkt i kjennetegn 

for måloppnåelse og skriv en tekst hvor du viser sammenhengen mellom begrepene fotosyntese, kjemisk energi, fullstendig 

forbrenning, molekyler og åtteregelen. 

Spans

k 

 

Música de América Latina Lytt til topp 15 fra La Voz teens fra Colombia.  https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA  

Hva syns du om de ulike deltakerne? Hvem liker du best? 

KRLE 

 
   Prøve s. 32-53 

Tysk 

 

Kap. 3 Dresden 

Tekst A 

Les tekst A 

Hva forbinder du med en by? Lag et 

tankekart og skriv opp flere punkter. 

Les tekst A  

Øv på Themawörter s. 46 

Les tekst A  

Øv på Themawörter s. 46 

Frans

k 

 

Meg selv og min familie 

Personbeskrivelse 

Lag en presentasjon av deg selv og din familie (ppt/google) som skal framføres muntlig i uke 47/48! 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V14_Del1.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V12_Del2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OSWmU08ziiA


 

 

 

31 
 

(Tips: fysisk beskrivelse av deg selv, klær, hobbyer, en vanlig dag/uke for deg, skole, hva du 

liker/ikke liker, planer for framtiden, familie: navn, alder, yrke, hobby, din mening om familien din, 

etc.) 

Eng 

ford 

Media Forbered og send opptak av samtale 

om media/film. Vurder egen 

utvikling. Sammenlign med tidligere 

opptak i uke 42. 

Forbered og send opptak av 

samtale om media/film. 

Vurder egen utvikling. 

Sammenlign med tidligere 

opptak i uke 42. 

Forbered og send opptak av 

samtale om media/film. 

Vurder egen utvikling. 

Sammenlign med tidligere 

opptak i uke 42. 

VF 

Int. 

sam. 

Besøk fra en internasjonal 

organisasjon 

Foredrag Foredrag Foredrag 

 

UTV 

Presentasjon 

programområdene 
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“Noe å ha noe på” 

Tekstil 
 

Kompetansemål: 

● 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. 

● Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner. 
 
Arbeidsplan: 
I denne oppgaven skal du lage en vattert brikke. 
Du skal: 

● Arbeide med skisser, form og funksjon. 
● Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig 

arbeidstegning med mål og utforming. 
● Lære å tre og sy på symaskin. 
● Jobbe med egnede redskaper - saks, knappenåler ol. 
● Lage et funksjonelt produkt i tekstil. 
● Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser som viser 
ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp 
av lærer. 

● Beskriver eget arbeid 

● Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine. 

● Forklarer valg av idé. 
● Lager et produkt. 
● Beskriver ulike 

løsningsalternativ. 
● Vurderer kvalitet i eget 

arbeid. 

● Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget 
valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og 
godt bearbeidet produkt. 

● Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis. 

● Reflekterer over kvalitet på 
eget arbeid og hva som 
kunne vært gjort 
annerledes. 

 
    
 
 
 
 

   Lykke til fra Karen og Siv 
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“Noe å ha noe på” 

Trearbeid 
 

Kompetansemål: 

● 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. 

● Dokumentere eget arbeid i 
multimediepresentasjoner. 

 
Arbeidsplan: 
I denne oppgaven skal du lage en spisefjøl, i tre. 
Du skal: 

● Arbeide med skisser, form og funksjon. 
● Vurdere forskjellige løsningsalternativ og lage nøyaktig arbeidstegning med mål og utforming. 
● Jobbe med egnede redskaper - håndsag, rasp, fil, pussepapir, kniv, borr osv. 
● Lage et funksjonelt produkt i tre. 
● Vurdere eget arbeid i en skriftlig dokumentasjon. 

 
Kjennetegn på måloppnåelse: 

Finner og henter ut informasjon Forstår og tolker Analyserer og reflekterer 

● Tegner skisser som viser 
ideene mine. 

● Lager et produkt ved hjelp 
av lærer. 

● Beskriver eget arbeid 

● Tegner skisser for å 
utvikle en av ideene 
mine. 

● Forklarer valg av idé. 
● Lager et produkt. 
● Beskriver ulike 

løsningsalternativ. 
● Vurderer kvalitet i eget 

arbeid. 

● Tegner skisser for å 
utvikle flere ideer. 

● Drøfter og begrunner eget 
valg av idé. 

● Lager et funksjonelt og 
godt bearbeidet produkt. 

● Analyserer prosessen og 
redegjør for valg som er 
gjort underveis. 

● Reflekterer over kvalitet på 
eget arbeid og hva som 
kunne vært gjort 
annerledes. 

 
 

 
 
    
 
 

   Lykke til fra Karen og Siv 
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Kalender 2.periodeplan 
Med forbehold om endring 
  
 

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
40 

KRLE-prøve 
Kap 1 
 
Muntlig 
vurdering i 
norsk 
 

 10A og B: 
muntlig 
vurdering 
norsk 
 
10C:  
KRLE-prøve 
 
10D KRLE 
mini muntlig 
fremføring 

10A: KRLE-
prøve 
 
10D KRLE 
mini muntlig 
fremføring 

10B: KRLE-
prøve 
 
10D: muntlig 
vurdering 
norsk 
 

10C: muntlig 
vurdering 
norsk 

Uke 
42 

Test matem. 
2 timer. 
2 timer 
engelsk- 
skriving 

10A, B og C 
engelsk 
skriving 

DUGNAD kl. 
17.30 

10D engelsk 
skriving 

 Mattetest 
2.timer  

Uke 
43 

“Eg e den eg 
e”- ugå 
 
Norsk 
hovedmål- 
skriveøkt 

 10A og B- 
skriveøkt 

 10C- skriveøkt 
 

10D-  
skriveøkt 

Uke 
44 

FSP-vurdering 
Engelsk 
presentasjon 
 

   Franskprøve 
Spanskprøve 

 

Uke 
45 

Vurdering i  
naturfag. 
Norsk 
skriveøkt 
sidemål 

 10A sidemål  10B og D- 
naturfagprøve 

10A- 
naturfagprøve 
10D skriveøkt 

Uke 
46 

 
KRLE-prøve  
 

  
KRLE- Prøve 
10D 

10A: KRLE-
prøve 

10B og 10c: 
KRLE-prøve 

 

 


