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Vinternatt i Rondane», også kalt «Vinternatt i fjellene», er det mest kjente 

bildet til den norske kunstneren Harald Sohlberg (1869–1935). Bildet finnes i 

flere versjoner, det mest kjente er et oljemaleri fra 1914 som befinner seg 

i Nasjonalgalleriet i Oslo. 

Allerede på nyåret 1900 begynte Sohlberg å arbeide med motivet. I påsken så 

han Rondane i måneskinn, en opplevelse han senere beskrev som «fremmed, ny 

og veldig som en åpenbaring, der efterlot et inntrykk i meg som jeg aldri siden 

kunne glemme». Han laget versjoner i både kull, fargestift, olje og akvarell. I 

1911 begynte Sohlberg på den endelige versjonen som henger i Nasjonalgalleriet. 

Bildet ble ferdig vinteren 1913–1914. Senere arbeidet Sohlberg med motivet blant 

annet som fargelitografi, og også en maleriutgave, i de siste leveårene. Til 

sammen finnes det, i tillegg til alle litografiene, 20 utgaver av bildet, de fleste i 

vannfarger eller i blandet teknikk på papir. 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Sohlberg
https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Sohlberg
https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalgalleriet
https://no.wikipedia.org/wiki/Nasjonalgalleriet
https://no.wikipedia.org/wiki/Rondane
https://no.wikipedia.org/wiki/Rondane
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INFORMASJON 

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

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

Hjem-skole samarbeid 

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

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

undervisning for de elevene som har revy.  

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

Sunn livsstil 
 

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

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

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

   

Vurdering – det tas forbehold om endringer  

 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

 

• Uke 5 Premiere på årets Gosenrevy kl 18. (Førpremiere kl 12)  

• Uke 6 Gosenrevy 

• Uke 9 Vinterferie 

 

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

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

skrive ulike typer tekster 
etter mønster av 
eksempeltekster og andre 
kilder 

gjenkjenne virkemidlene 
humor, ironi, kontraster og 
sammenligninger, symboler 
og språklige bilder og bruke 
noen av dem i egne tekster 

uttrykke seg med et variert 
ordforråd og mestre 
formverk, ortografi og 
tekstbinding 
 
bruke grammatiske 
begreper til å sammenligne 
nynorsk og bokmål 
 

Noveller på 

nynorsk 

 

 

 

Kontekst: Å 

skrive novelle 

s.248- 250  

 

 

 

Kontekst: 

Litterære 

virkemidler 

s. 133-141 

 

Muntlig 
Kommunisere med andre og uttrykke kunnskap, 

tanker og ideer 

 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og kommuniserer tanker og 

meninger 

 

Lesing 
Engasjere seg i tekster og få innsikt i andre 

menneskers tanker, opplevelser og skaperkraft 

 

Regning 
Tolke og forstå informasjon i tekster som 

inneholder tall, størrelser eller geometriske figurer 

 

Digital  
Bruke digitale medier og verktøy til å innhente 

informasjon og redigere tekster 
 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 
● Skriver tekster med kjennetegn  fra 

novellesjangeren. 

● Bruker varierte virkemidler som 

kontraster, sammenligninger, symboler 

og språklige bilder på en hensiktsmessig 

måte. 

● Viser at en mestrer godt bøying av 

substantiv og verb på nynorsk  

 

Forstår og tolker 

● Skriver tekster med noen kjennetegn fra 

novellesjangeren.  

● Bruker noen virkemidler i egne tekster.  

● Viser at en stort sett kan bruke 

hovedreglene for bøying av substantiv 

og verb. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Skriver en tekst med enkelte trekk fra 

novellesjangeren 

● Viser at en kan bøye noen substantiv og 

verb riktig.  
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English 

Topic  

Theme 
Competence aims Sources Basic Skills Levels of goal achievement 

 

Language- 

learning 

 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society  

and literature 

 

Use different situations, working 

methods and learning strategies to 

develop one`s English language 

skills 

 

Understand and use a general 

vocabulary related to different topics 

 

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 Great Britain and the 

USA 

Describe and reflect on the situation 

of indigenous peoples in English-

speaking countries 

Discuss and elaborate on the way 

people live and how they socialise in 

USA and other English-speaking 

countries and Norway 

 

 

 

 

Internet: 

https://ww

w.newzeal

and.com/u

s/maori-

culture/ 

 

Movie: 

The 

Whale 

Rider 

 

 

Writing 

Expressing ideas and opinions 

proficiently, and adapted to 

context. Using written English 

for language learning. 

Oral                                                  

Using and adapting one’s oral 

English for interaction and 

communication with others. 

 Reading                                  

Reading English language texts 

to understand, reflect on and 

acquire insight and knowledge 

across cultural borders and 

within specific fields of study. 

Numeracy                     

Understanding and using units 

of measurement, graphic 

representations, tables and 

statistics in English.                                      

Digital tools Use sources 

independently, intentionally, and 

critically. 

Analysis and reflection 

● Explains aspects of culture, 

geography and history in New 

Zealand 

● Communicates relevant content 

fluently, with grammatical 

accuracy,structure and a developed 

vocabulary 

● Compares cultural aspects of New 

Zealand culture to Norwegian.  

Comprehension and usage 

● Describes aspects of culture, 

geography and history in New 

Zealand 

● Communicates mostly relevant 

content with some structure and 

grammar  

● Understands cultural aspects of 

New Zealand 

Reproduction of facts 

● Is able to inform about culture 

and geography in New Zealand. 

● Communicates relevant content. 

● Writes facts about New Zealand. 

  

https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
https://www.newzealand.com/us/maori-culture/
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke og grunngi 

bruken av formlikhet 

og Pytagoras’ setning i 

beregning av ukjente 

størrelser. 

Undersøke og beskrive 

egenskaper ved to- (og 

tre-) dimensjonale 

figurer og bruke 

egenskapene i 

forbindelse med 

konstruksjoner og 

beregninger. 

Gjøre overslag over og 

beregne lengde, 

omkrets, vinkel, areal, 

overflate, volum, tid, 

fart og massetetthet og 

bruke og endre 

målestokk.  

 

Grunntall 9 

Kapittel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, bruke 

presis fagterminologi og begrep. 

 

Skriving  

Skrive konstruksjonsforklaringer 

Bruke symboler til å løse problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å skape 

mening i matematikkfaglige 

tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, gjøre 

overslag og vurdere hvor rimelige 

svarene er. 

 

Digitale ferdigheter  

Bruke nettbaserte ressurser 

Bruke digitale verktøy til 

presentasjon 

 

Analyserer og reflekterer  

● Bruker og grunngir bruken av Pytagoras’ 

setning og formlikhet i beregninger av 

ukjente størrelser 

● Analyserer og vurderer egenskaper ved 

todimensjonale figurer, og bruker dette til å 

beregne areal og omkrets. 

 

Forstår og tolker 

● Bruker Pytagoras’ setning i beregninger av 

ukjente størrelser 

● Forklarer og anvender egenskapene til 

todimensjonale figurer, bruker dette til å 

beregne areal og omkrets 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Forklarer noen egenskaper til trekanter og 

firkanter 

● Regner areal og omkrets av todimensjonale 

figurer når formelen er kjent 
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Buddhismen 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare særpreget ved 

buddhisme og buddhistisk 

tro som livstolkning i 

forhold til andre 

tradisjoner: likhetstrekk 

og grunnleggende 

forskjeller 

Gi en oversikt over 

mangfoldet i buddhismen, 

viktige historiske 

hendelser og buddhismens 

stilling i Norge og verden 

i dag 

Beskrive og reflektere 

over særtrekk ved kunst, 

arkitektur og musikk 

knyttet til buddhismen 

Innhente digital 

informasjon om og 

presentere aktuelle 

spørsmål som opptar 

mange buddhister 

 

 

 

Horisonter 

9  

Kap. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 
Bruker muntlige 

ferdigheter som midler til 

undring og deltakelse, 

refleksjon og 

argumentasjon 
 

Skriftlig 
Uttrykker erfaringer, 

kunnskap og forestillinger 

om hinduismen 
 

Lesing 
Opplever og forstår 

tekster. Innhenter 

informasjon, søker mening 

i, tolker og reflekterer over 

fagstoff 

 

Regning 
Anvender ulike 

tidsregninger 
 

Digital 
Bruke digitale verktøy til å 

utforske hinduismen 
 

Analyserer og reflekterer 

● Forklare særpreg ved buddhisme og 

buddhistisk tro 
● Gi en oversikt over viktige historiske hendelser 
● Gi en oversikt over buddhismens stilling i 

Norge og verden i dag 
● Beskrive særtrekk ved kunst, arkitektur og 

musikk i buddhismen. 
 

 

Forstår og tolker 

● Forklare buddhistisk og buddhistisk tro 
● Forklar noen historiske hendelser 
● Gi en oversikt over buddhismens stilling i 

Norge 
● Kan noe om kunst og arkitektur i buddhismen. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noe om buddhismen 
● Kan noe om kunst i buddhismen. 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalisere og 

dokumentere oversikt 

over geografiske 

hovudtrekk i verda og 

samanlikne ulike land og 

regionar 

 

 

Lese, tolke og bruke 

papirbaserte og digitale 

kart, målestokk og 

kartteikn 

 

Gje døme på korleis eit 

lovbrot er behandla, 

diskutere årsaker til og 

følgjer av kriminalitet og 

forklare korleis rettsstaten 

fungerer 

 

Årsaker til og følgjer av 

kriminalitet og forklare 

korleis rettsstaten 

fungerer 

 

 

Underveis Geografi 

9 

 

https://online.seterra.

com/nb/vgp/3007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere, gi respons på og  

videreutvikle innspill fra andre. 

 

Skriftlig 

Sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger.  

 

Lesing 

Utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn. 

 

Regning 

Hente inn, arbeide med og vurdere 

talltilfang om faglige tema. 

 

Digital 

Kunne bruke digitale ressurser til å 

utforske nettsted og søke etter 

informasjon.  

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan tyde kart ved å analysere 

målestokk, høydekurver og andre 

karttegn. 

● Kan bruke Google maps til å 

beregne reiseruter, avstand, tid og 

andre faktorer. 

● Kan forklare hvordan rettsstaten 

fungerer. 

 

Forstår og tolker 

● Kan tolke karttegn for å skaffe seg 

informasjon om geografi og terreng. 

● Kan bruke Google maps som 

verktøy for å orientere seg. 

● Kan forklare hvordan rettsstaten 

fungerer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan bruke et kart til å finne enkel 

informasjon. 

● Kan bruke Google maps. 

● Kan si noe om rettsstaten. 

 

https://online.seterra.com/nb/vgp/3007
https://online.seterra.com/nb/vgp/3007
https://online.seterra.com/nb/vgp/3007
https://online.seterra.com/nb/vgp/3007
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdere 

egenskaper til 

grunnstoffer og 

forbindelser ved 

bruk av 

periodesystemet 

 

 

Formulere testbare 

hypoteser, 

planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av 

dem og diskutere 

observasjoner og 

resultater i en 

rapport 

 

Eureka! 9 

Kap. 2 og Kap. 5 

 

Dynamisk 

periodesystem 

 

Videoer - 

periodesystemet 

 

Kjemisk reaksjon 

 

Rapportskriving 

 

Interaktiv 

rapportmal 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og forklaringer. 

Skriftlig 

Ta i bruk mer presise naturfaglige 

begreper [...] Formulere spørsmål og 

hypoteser, skrive forklaringer, 

sammenligne og reflektere over 

naturfaglig informasjon 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige begreper, 

symboler, figurer og argumenter. 

Regning 

Kunne sammenligne, vurdere og 

argumentere for gyldigheten av 

beregninger, resultater og 

framstillinger. 

Digital  

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere kilder 

og velge ut relevant informasjon om 

naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

● Vurderer egenskaper til grunnstoffer og 

forbindelser ved bruk av periodesystemet 
● Tar i bruk presise naturfaglige begreper for 

å formidle kunnskap, formulere spørsmål, 

argumenter og forklaringer. 
● Formulerer testbare hypoteser, planlegger 

og gjennomfører undersøkelser av dem og 

diskuterer observasjoner og resultater i en 

rapport 
Forstår og tolker 

● Forklarer egenskaper til grunnstoffer og 

forbindelser ved bruk av periodesystemet. 
● Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap og forklaringer. 
● Formulerer testbare hypoteser, 

gjennomfører undersøkelser av dem og 

presenterer observasjoner og resultater i en 

rapport.  
Finner og henter ut informasjon 

● Gir enkel informasjon om grunnstoffer og 

periodesystemet 
● Tar i bruk noen naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap 
● Gjennomfører forsøk og fører resultatene 

inn i en rapport. 

https://ptable.com/
https://ptable.com/
https://ptable.com/
https://ptable.com/
http://www.periodicvideos.com/
http://www.periodicvideos.com/
http://www.periodicvideos.com/
http://www.periodicvideos.com/
https://ndla.no/nb/node/24144?fag=35
https://ndla.no/nb/node/24144?fag=35
https://ndla.no/nb/node/4505?fag=7
https://ndla.no/nb/node/4505?fag=7
https://ndla.no/nb/node/61329?fag=7
https://ndla.no/nb/node/61329?fag=7
https://ndla.no/nb/node/61329?fag=7
https://ndla.no/nb/node/61329?fag=7
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 Deutsch 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Muntlig deltagelse 

i timene. 

 

Muntlig dialog 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 Vintersports- 

 steder i 

Alpene 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Samtale om dagligliv, personer 

og aktuelle hendelser i 

språkområdet og i Norge 

 

 

Auf 

Deutsch 2 

 

Digitale 

verktøy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for 

å møte autentisk språk 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan noen fakta om ulike 

vintersportssteder 

● Behersker ord og uttrykk som har med 

vinter og vintersport å gjøre. 

● Snakker tysk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kjenner til noen fakta om ulike 

       vintersportssteder.   

● Snakker tysk med forståelig uttale. 

● Forklarer og demonstrerer bruken av verb. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lister opp navn på noen vintersportssteder 

på tysk. 

● Leser tysk med forståelig uttale. 

● Kan noen ord om emnene. 

● Streker under verb i setninger. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Eiendomsord 

Adjektiv 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Familie 

Personbeskrivelse 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Samtale om dagligliv, personer 

og aktuelle hendelser i 

språkområdet og i Norge 

 

 

Ouverture 

9, kapittel 2 

og 3 

 

Muntlig 

vurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for 

å møte autentisk språk 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Produserer en utfyllende 

personbeskrivelse. 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd om emnene. 

● Produserer setninger med riktig bøyning 

og plassering av adjektiv. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Former setninger som beskriver en person. 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 

● Har et godt ordforråd om emnene. 

● Forklarer og demonstrerer bruken av 

adjektiv. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lister opp navn på noen kroppsdeler på 

fransk. 

● Leser fransk med forståelig uttale. 

● Kan noen ord om emnene. 

● Streker under adjektiv i setninger. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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ESPAÑOL  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne beskrive 

rommet ditt 

 

Kan beskrive 

hjemmet ditt 

 

Kan snakke om hva 

du må gjøre og hva 

du skal gjøre 

 

Språk kultur og 

samfunn 

Kjennskap til 

hvordan ungdom i 

Spania har det 

hjemme 

 

 

 

 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte det i egen 

språklæring 

 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding. 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

 

Gi uttrykk for opplevelser til 

språkområdets kultur 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

 

 

¡Vale! 2 

Lærebok  

 

Ulike 

nettressurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte, tale og forstå 

 

Skriftlig 

Forstår og bruker 

språket i varierte 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår og finner 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Kan bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Digital  

Opphavsrett og 

kildekritikk 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan beskrive de forskjellige rommene i 

hjemmet ditt 

● Kan forklare hva du har på rommet ditt, 

og hvor det er 

● Kan bruke forskjellige verb for å fortelle  

om hvilke oppgaver du har hjemme 

● Behersker bøyning av adjektiv 

(gradbøying) 

 

Forstår og tolker 

● Kan snakke om hvilke rom du har i 

hjemmet ditt 

● Kan si hvilke møbler du har på rommet 

ditt, og hvor noen av disse er 

● Kan bruke uttrykk med hacer for å si 

hvilke oppgaver du gjør hjemme 

● Forstår hvordan adjektiv bøyes på spansk 

(gradbøying) 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan navnet på noen av rommene i 

hjemmet ditt 

● Kan si noe om rommet ditt 

● Kan si noe om hjemmeoppgaver på 

spansk 

● Kan bøye adjektiv etter kjønn 
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

Tekst og mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifisere kjennetegn ved 

ulike teksttyper og bruke disse i 

egen tekstproduksjon. 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere. 

Framføre et program 

sammensatt av ulike 

uttrykksformer basert på egne 

eller andres tekster 

Lese og presentere et utvalg 

selvvalgt skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

Internett 

 

Selvvalgt 

litteratur 

 

Literacy 

assessment 

pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og 

bruke språket i varierte 

sammenhenger 

  

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og 

utforske og reflektere over 

stadig mer krevende tekster 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk 

og forstå grafiske 

framstillinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

 Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Formidler egne opplevelser av film til 

andre 

● Presenterer en engelskspråklig TV-

serie de liker godt med språklig 

presisjon og innlevelse 

● Bruker en hensiktsmessig muntlig og 

skriftlig uttrykksform. 

 

Forstår og tolker 

● Formidler egne opplevelser av film til 

andre. 

● Kan fortelle om en engelskspråklig 

TV-serie de liker godt med noe 

språklig presisjon og innlevelse 

● Presenterer muntlig og skriftlig 

produkt med noe flyt og sammenheng. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan gjenfortelle innhold fra 

engelskspråklige filmer på norsk 

● Skriver en engelsk tekst med noe 

innhold 

 
  



   

 

 

14 
 

Kunst og håndverk  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Arkitektur  

 

 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vurdere funksjonell 

innredning av rom, stil 

og smak og visualisere 

egne løsninger 

 

bruke ulike materialer 

og redskaper i arbeid 

med bilder ut fra egne 

interesser 

 

dokumentere eget 

arbeid i 

multimediepresentasjon

er 

TED.com 

(Dustin 

Yellin) 

 

Internett 

 

Utdelt 

materiell 

 

Muntlig 

Elevene deler sine idéer og forteller 

om sitt arbeid i forbindelse med 

veiledning og vurdering. 

Skriftlig 

Elevene leverer et refleksjonsnotat 

hvor de beskriver og reflekterer over 

egen prosess og progresjon i 

oppgaven. 

Lesing 

Elevene trener på å lese bilder for å 

gjenkjenne visuelle virkemidler som 

de kan videreføre i eget arbeid. 

Regning 

Elevene regner ut størrelsesforhold, 

og bruker dette aktivt i utviklingen av 

egne verk. 

Digital  

Elevene bruker digitale hjelpemidler 

for å finne inspirasjon og fagstoff 

knyttet til oppgaven. Eleven 

dokumenterer eget arbeid i 

presentasjoner 

Analyserer og reflekterer 
Eleven lager et bilde ut fra oppgavebeskrivelsen som 

gjenspeiler kunnskap om komposisjonsprinsipper 

Eleven bruker kreativitet i komposisjon og fargebruk. 

tar bevisste valg underveis i prosessen. 

Arbeidet er utført med nøyaktighet, presisjon og 

kunnskap om fargevalg og komposisjon. 

Eleven bruker faguttrykk, reflekterer skriftlig og vurderer 

idé, estetiske virkemidler, arbeidsprosess og resultat. 

 

Forstår og tolker 
Eleven lager et bilde ut fra  

oppgavebeskrivelsen  

Eleven identifisere noen estetiske virkemidler. 

Eleven bruker faguttrykk og beskriver arbeidsprosessen 

skriftlig. 
 

Finner og henter ut informasjon 
Eleven lager et bilde ut fra  

oppgavebeskrivelsen  

Eleven identifisere noen estetiske virkemidler. 

Eleven beskriver arbeidsprosessen skriftlig 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

Dans 

Førstehjelp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og livsstil 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalgte lagidretter, 

individuelle idretter og 

alternative bevegelsesaktiviteter 

Praktisere fair play ved å bruke 

egne ferdigheter og kunnskaper 

til å gjøre andre gode 

Trene på og utøve danser fra 

ungdomskulturer og andre 

kulturer og sammen med 

medelever skape enkle 

dansekomposisjoner 

Forklare og utføre livbergende 

førstehjelp 

 

Bruker lek og ulike 

treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

 

 

 

 

Internett 

 

Egenvurdering 

 

Faglitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Samhandler, 

veileder og lytter 

til andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultater 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

 

Karakter 5 og 6        

● Utfører og forklarer hjertekompresjoner og 

fullstendig hjerte- og lungeredning 
● Oppmuntrer medelever, gjør sitt beste, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
● Utfører danser fra norsk kulturtradisjon og fra 

andre kulturer 

 

Karakter 3 og 4   

● Trener på og forklarer hjertekompresjoner og 

fullstendig hjerte- og lungeredning 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser  

● Trener på og mestrer delvis danser fra norske 

kulturtradisjoner og fra andre kulturer 

●  

Karakter 2 

● Deltar på ulike danser fra norsk og andre 

kulturtradisjoner  

● Kjenner til noen grunnleggende prinsipper for 

livbergende førstehjelp 

● Samhandler med medelever, trener på å utfordre 

egne fysiske grenser 
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 Musikk 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter 

 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

Komponering 

 

 

Lytting 

 

 

 

Bruke musikkens 

grunnelementer, symboler for 

besifring og akkordprogresjoner 

i spill på instrumenter 

Øve inn og framføre et repertoar 

av musikk og dans  fra ulike 

sjangere med vekt på rytmisk 

musikk 

Velge uttrykk og 

formidlingsform i egen 

musisering og grunngi valgene 

Gjenkjenne og benevne 

forskjellige instrumenter og 

ensembler innenfor ulike 

sjangere 

Gjøre rede for hvordan musikk 

gjenspeiler trekk ved 

samfunnsutvikling og 

ungdomskultur 

Uttrykke og formidle refleksjon 

om musikk som kunst- og 

kulturuttrykk og som 

underholdnings- og forbruksvare 

 

 

CDer 

 

Tabulatur 

 

Sangtekster 

 

Gitarhefter 

 

Ultimateguitar

.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing 

Tolke og forstå ulike 

musikalske uttrykk, symboler, 

tegn og former for notasjon 

 
Skriving  

Bruke ulike former for notasjon 

som kan tas vare på. 

Eksperimentere over rim og 

rytme.  

 

Muntlig   

Synge, delta i samspill. Formidle 

musikalske opplevelser, sette 

ord på hva en hører, og selv 

ønske å uttrykke og å formidle 

 
Regning  

Være kjent med musikkens 

grunnelementer, ulike 

musikalske mønstre, 

variasjoner og former 
 

Digitale ferdigheter  

Bruke nettsteder for å finne 

sanger, musikk, og ressurser til 

egen musisering 

 

Karakteren 5 og 6 
● Drøfter populæmusikalske verk i en historisk 

sammenheng  

● Uttrykker egne meninger rundt populærmusikk 

● Viser god kjennskap til aktuelle musikkstykker, 

og er aktiv og målrettet i samspill 

● Viser instrumental utvikling, og evne til å 

uttrykke seg musikalsk 

● Viser engasjement og god rytmikk i ulike 

danseøvelser 

● Bidrar til å planlegge ulike danser. 

Karakteren 3 og 4  

● Plasserer populærmusikalske verk i en 

historisk sammenheng 

● Kjenner til aktuelle musikkstykker, og er 

fokusert på egne arbeidsoppgaver i samspill 
● Danser for det meste rytmisk korrekt, og 

gjennomfører planlagte danseøvelser 

 

Karakteren 2 

● Kjenner til musikkstykker fra ulike perioder 

● Musiserer delvis i samspill 

● Deltar i noen grad i danseøvelser.  
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Plan i musikk 9. trinn 
Stasjon Kompetansemål 

Sang 

 

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

Prosjekt: Rock-Pop 

 

● Gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk 

● Diskutere særtrekk ved rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre kulturers folkemusikk og 

gjøre rede for egne musikkpreferanser 

● Gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere 

● Uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og 

forbruksvare 

● Gjøre rede for hvordan musikk gjenspeiler trekk ved samfunnsutvikling og ungdomskultur og hvordan dette 

kan komme til uttrykk gjennom ulike former for rytmisk musikk, kunstmusikk og norsk, samisk og andre 

kulturers folkemusikk 

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

● Skape egne danseuttrykk med utgangspunkt i musikkens karakter 

Samspill 2 

 

 

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

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

 

9A/9D tirsdag 3.time    9B/9C fredag 2.time 

UKE 
Prosjekt / 

sang Dans Samspill  UKE Prosjekt/sang Dans Samspill 

uke 1 9A 9D2 9D1  uke 1 9B 9C2 9C1 

uke 2 9A 9D2 9D1  uke 2 9B 9C2 9C1 

uke 3 9A 9D2 9D1  uke 3 9B 9C2 9C1 

uke 4-6 revyuker revyuker revyuker  uke 4-6 revyuker revyuker revyuker 

uke 7 9A 9D2 9D1  uke 7 9B 9C2 9C1 

uke 8 9A 9D2 9D1  uke 8 9B 9C2 9C1 
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Mat og helse 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil 

 

 

 

 

 

Mat og 

kultur 

Planlegge og lage 

trygg og 

ernæringsmessig god 

mat, og forklare 

hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder 

Lage mat for ulike 

sosiale 

sammenhenger og 

drøfte hvordan mat er 

med på å skape 

identitet 

Skape og prøve ut 

nye retter fra ulike 

råvarer, 

matlagingsmetoder 

og matkulturer 

 

Matlyst, Det Norske 

Samlaget, del c 

(s.99-129) 

 

Presentasjoner fra 

timene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Gjøre greie for smak, lukt og estetikk. 

Formulere praktiske problem og spørsmål, 

argumentere og kommunisere idéer i 

faget. 

 

Skriftlig 

Skrive egne oppskrifter og 

fremgangsmåter. 

 

Lesing 

Granske, tolke og reflektere over faglige 

tekster med stigende vanskegrad. 

 

Regning 

Måle og veie i praktisk arbeid med 

oppskrifter 

 

Digital 

Søke etter informasjon, sammenlikne og 

vurdere næringsinnhold og presentere 

faglig innhold. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Analyserer oppskriften og 

planlegger arbeidsprosessen. 
● Ser, forstår og har oversikt over 

oppgaver som må gjøres og ordner 

opp uoppfordret 
● Vurder sin egen matkultur og –

identitet  på bakgrunn av kunnskap 

om hvordan matvaner har endret seg 

opp gjennom tidene. 
 

Forstår og tolker 

● Følger oppskrifter selvstendig og 

begrunner valg, kan endre på 

oppskrifter ved behov 
● Ser og tar tak i mange av 

fellesoppgavene på eget initiativ 
● Forklarer hvordan matkulturer 

endrer seg gjennom tiden og 

geografisk 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser en oppskrift og følger 

fremgangsmåten med noe hjelp. 
● Utfører oppgaver som blir påpekt 
● Gir eksempler på faktorer som 

påvirker en matkultur 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter 

eller individuelle aktiviteter 

som utfordrer både 

koordinative og fysiske 

ferdigheter 

Gjøre sitt beste, samhandle 

med og oppmuntre 

medelever 

Lage enkle og 

ernæringsmessige gode 

måltider 

Planlegge og gjennomføre 

et eget aktivitets- og 

kostholdsopplegg 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

Kokebøker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder 

andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

faglige tema 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og medium 

for å tilegne seg 

faglig kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser engasjement i ulike 

aktiviteter 
● Lager enkle og ernæringsmessige gode måltider 
● Viser evne til å utfordre egne fysiske ferdigheter 
● Samhandler, veileder og motiverer andre elever i 

utvalgte aktiviteter 
● Planlegger og gjennomfører et eget aktivitets- og 

kostholdsopplegg, og skriver en rapport med gode 

begrunnelser for valgene  
 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser medelever i utvalgte 

aktiviteter 
● lage enkle og ernæringsmessige gode måltider 

● Trener på å utfordre egne fysiske ferdigheter 
● Planlegger og gjennomfører et eget aktivitets- og 

kostholdsopplegg, og skriver en rapport med noen 

begrunnelser 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar og samhandler med andre elever i ulike 

aktiviteter 
● Planlegger og gjennomfører et eget aktivitets- og 

kostholdsopplegg 
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Innsats for andre 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

Planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping 

for valgt målgruppe 

 

Følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse 

kommunikasjon og 

samhandling til valgt 

målgruppe 

 

Gjennomføre 

planlagte tiltak 

 

Presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet 

ut fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samhandling med valgt målgruppe og 

presentasjon av frivillig arbeid 

 

Skriftlig 

Skriver en logg i skjema på Classroom 

 

 

Lesing 

Orienterer seg i oppgavene på Classroom 

 

 

Regning 

Kommer til avtalt tidspunkt i praksis og 

holder seg til oppsatt timeplan. 

 

 

Digital 

Oppdaterer seg på Classroom og kan ta 

kontakt med arbeidsstedet dersom 

endringer skjer.  

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Planlegger og gjennomfører praksis som 

medfører sosial verdiskaping for valgt 

målgruppe. 

● Følger etiske retningslinjer 

● Tilpasse kommunikasjon og samhandling til 

valgt målgruppe 

● Presenterer og vurderer det frivillige arbeidet 

 

 

Forstår og tolker 

● Viser en delvis plan over praktisk tiltak og 

gjennomfører praksis som avtalt 

● Følger etiske retningslinjer  

● Tilpasser til en viss grad kommunikasjon og 

samhandling til valgt målgruppe 

● Presenterer det frivillige arbeidet 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjennomfører praksis 

● Følger til en viss grad etiske retningslinjer 

● Samhandler med valgt målgruppe 

● Presenterer kort det frivillige arbeidet 
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UTDANNINGSVALG 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Samle, analysere og bruke 

informasjon om utdanning og yrker 

på ulike måter i 

karriereplanleggingen 

 

 

Presentere ulike utdanningsveier 

med utgangspunkt i egne ønsker 

 

Gi eksempler på noen yrker de 

ulike utdanningsprogrammene kan 

føre til 

 

 

Undersøke muligheter for arbeid på 

det lokale arbeidsmarkedet 

 

Planlegge, gjennomføre, 

dokumentere aktiviteter knyttet til 

valgte utdanningsprogrammer i 

videregående opplæring 

 

 

Internett: 

 

vilbli.no 

 

utdanning.no 

 

rogaland.skoleogar

beidsliv.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. 

 

● Kan forklare forskjellen på 

generell/spesiell studiekompetanse, 

yrkeskompetanse og fagbrev 

● Kjenner til hvilke skoler som tilbyr de 

ulike utdanningsprogrammene 

● Kan presentere inntil 3 

utdanningsprogram etter egne interesser 

og ønsker, og gi eksempler på noen 

yrker disse fører til 
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Kalender 4.periodeplan 
  
 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 2       

Uke 3 Matteprøve 
Norsk skriveøkt 

   9B - Matteprøve  

Uke 4 Elever som har revy 
slutter etter 4.t 
2. timers skriveøkt 
engelsk 

     

Uke 5 Elever som har revy 
slutter etter 4.t 
Innlevering 
samfunnsfag. 

    Førpremiere 
Gosenrevyen 

Uke 6 Gosenrevy      

Uke 7       

Uke 8 Nynorsk 
grammatikkprøve 
Fremmedspråk(skr 
spansk/ tysk) 
Vurdering krle? 
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 Arbeidsplan uke 2 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Novellesjangeren 

Kontekst: Å skrive 

novelle s.248- 250 

Arbeid med novellesjangeren. Vi forbereder skriveøkt om novelle i uke 3.  

Se oppgaver på classroom. 

MAT 

 

Pytagoras læresetning Jobb med Pytagoras læresetning.  Ulike bevis og hvordan læresetningen kan brukes til å regne areal og 

omkrets av ulike figurer. 

ENG 

 

Preparation material 

from English exam.  

Read the preparation material. Look up words. Take notes. Find more information.  

 Look at texts you have written earlier, and the comments you have received.  

Write a note to yourself to bring at the writing session in week 4.  

SAM 

 

Geografi. Vi lærer å 

lese kart og skal lære 

om følgende: 

- Målestokk 

- Karttegn for å 

tyde kart 

- GPS 

 

 

                                     Vi arbeider med oppgaver på skolen. 

NAT 

 

Kap 2  

Reaksjon mellom to 

ikke-metaller 

s.36-37 

(kap 5 er relevant) 

Gjennomgang 

rapportskriving 

 

 

Vurdering: Innlevering av labrapport på classroom 

 

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen 

Les s. 37-42 

Hva vil det si å være 

buddhist?  

Skriv 5 faktasetninger fra  

s. 37-42 

Skriv et sammendrag av  

s. 37-42  

Lag et dokument med 

underoverskrifter fulgt med korte 

setninger som tar for seg viktige 

punkter fra s. 37 - 42.  

Tysk 

 

Kap. 5: Winter  

Tekst A, s 86 

Les tekst A 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst A 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst A 

Lær 12 gloser 
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Oppgave A 4 Oppgave A 4 

Spansk Kap. 6A: En casa de 

Carmela s. 34-35. 

Øv på gloser på 

quizlet. 

Tegn et hus (én etg) og plassér 

inn de forskjellige rommene. 

Skriv inn navnene på spansk. 

Lær så mange ord du kan om hus 

og inventar fra listen på s. 35. 

Lag gjerne en tegning (én etg) og 

plassér inn (noen av) glosene. 

Lær deg ordene om hus og 

inventar fra listen på s. 35. Lag 

gjerne en tegning (én etg) og 

skriv inn hva du finner i huset. 

Fransk 

 

Lundi:  

Dere får tilbake 

prøvene og vi går 

gjennom svarene. 

 

Vendredi:  

Objektspronomen (s. 

68)  

Ex. 12A & B, p.69 

Devoirs à la maison (pour vendredi): 

 

- Quizlet. Hvor godt kan du familienavnene?  

- Quizlet. Hvor godt kan du eiendomsordene? 

- Svar deretter på undersøkelse på classroom. 

Eng ford     

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Se Classroom. 

UTV Videregående skoler Utdanningsprogram og skoler: Bli kjent med de videregående skolene, hvilke skoler som tilbyr de ulike 

programmene og hvor de ligger. 

Aktuelle nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og rogalandskoleogarbeidsliv.no. 

NB! Husk å levere inn avtale om hospitering i arbeidslivet! 

Krø     
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Arbeidsplan uke 3 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Norsk skriveøkt 

Kontekst: 

Litterære virkemidler 

s. 133-141 

Forberedelse av skriveøkt i norsk. Se oppgaver på classroom.  

 

 

MAT 

 

Vurdering i 

matematikk 

Halvdagsvurdering i matematikk.   

 

ENG 

 

Preparation material Read the preparation material. Look up words. Take notes. Find more information.  

 Look at texts you have written earlier, and the comments you have received.  

Write a note to yourself to bring at the writing session in week 4.  

SAM 

 

Vi jobber med land i 

Europa. Vi velger land 

vi sammenligner med 

hverandre. 

  

                          Vi arbeider med innleveringsoppgave på skolen. 

 

NAT 

 

Reaksjon mellom et 

metall og et ikke-

metall 

s.38-39 

(kap 5 er relevant) 

 

Vurdering: Innlevering av labrapport på classroom 

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen  

Les s. 43-49 

De fire edle 

sannhetene og den 

åttedelte veien. 

Å være en buddhist i 

dagliglivet.  

Skriv 5 faktasetninger fra  

s. 43-49 

Skriv et sammendrag av  

s. 43-49 

Lag et dokument med 

underoverskrifter fulgt med korte 

setninger som tar for seg viktige 

punkter fra s. 43-49  

Tysk 

 

Kap. 5 Winter  

Tekst B, s 88 

Les tekst B 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 
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Oppgave A6 a Oppgave A6 a og b 

Spansk Kap. 6B: La 

habitación de 

Carmela s. 36-37. 

Lær deg 

preposisjonene på s. 

37. Repetér adjektiv- 

bøying s. 84-85 

(avsnitt 6, 7 og 8) 

Tegn rommet ditt. Skriv ned de 

spanske ordene på det du har på 

rommet ditt. 

 

Tegn rommet ditt. Skriv 4 

setninger på spansk som forklarer 

møbler/inventar du har på 

rommet ditt. 

Tegn rommet ditt. Se på teksten 

s. 36 og skriv en tilsvarende tekst 

om rommet ditt. 

Fransk 

 

Lundi:  

L’objet direct 

Ex. 2, p. 56: Muntlig 

trening, dialog 1. 

Ex. 11: På jakt etter 

objektspronomen i 

Dialogue 1 

 

Vendredi:  

Les adjectifs (p. 

67/219-229) 

Ex. 5, p. 59 

Ex. 6, p. 60 

Devoirs à la maison (pour 

vendredi): 

 

Se gjennom ordboka og velg 6 

adjektiv du tenker er viktig. 

Skriv dem ned i både hankjønn, 

hunkjønn og flertallsform på 

classroom. 

 

https://www.dict.com/fransk-

norsk 

 

Devoirs à la maison (pour 

vendredi): 

 

Se gjennom ordboka og velg 10 

adjektiv du tenker er viktig. Skriv 

dem ned i både hankjønn, 

hunkjønn og flertallsform på 

classroom. 

 

https://www.dict.com/fransk-

norsk 

 

Devoirs à la maison (pour 

vendredi): 

 

Fyll inn adjektivhistorien med 

adjektiv i riktig form. 

 

https://www.dict.com/fransk-

norsk 

Eng ford     

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Se Classroom 

UTV Videregående skoler 

 

Utdanningsprogram og skoler: Bli kjent med de videregående skolene, hvilke skoler som tilbyr de ulike 

programmene og hvor de ligger. 

Aktuelle nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og rogalandskoleogarbeidsliv.no. 

NB! Husk å levere inn avtale om hospitering i arbeidslivet! 

Krø     

 

https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
https://www.dict.com/fransk-norsk
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Arbeidsplan uke 4 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Sidemål- verb, og 

roman på nynorsk 

Vi arbeider med verbbøying og les roman på nynorsk. Fokus på a-verb og e-verb. 

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk 

 

MAT 

 

Pytagoras 

læresetning 

Formlikhet 

Jobbe med å bruke Pytagoras læresetning og formlikhet til å regne ut areal og omkrets av ulike figurer. 

ENG 

 

Writing session at 

school 

 

Write a note to yourself to bring at the writing session. 

SAM 

 

Vi jobber med land i 

Europa. Vi velger land 

vi sammenligner med 

hverandre. 

INNLEVERING AV 

TEKST. 

 

                  Innlevering av tekst, jobber også med dette på skolen.  

NAT 

 

Egenskaper til salter 

og formelen til et 

salt 

s.40-43 

Vi arbeider med labrapporter på skolen.  

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen  

Les s. 50-54 

Viktige hendelser i 

buddhismens historie.  

Oppgaver på classroom. Mer informasjon i timen. 

Tysk 

 

Kap.5:  Winter  

Tekst C,  s 90 

Les tekst C 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les tekst C 

Lær 8 gloser fra stykket 

Les tekst C 

Lær 12 gloser fra stykket 

Spansk Kap. 8: Tareas de 

casa s. 44-47. 

Repetér klokka s. 97. 

Les og lær deg uttrykkene om 

husarbeid. Skriv de ned i boka 

di eller på classroom. 

Skriv 4 setninger om husarbeid 

du gjør hjemme. Bruk uttrykkene 

fra boka. 

Skriv ned hvilke plikter du har 

hjemme i løpet av uken. Bruk 

verbene i flere former i presens. 

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
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Lær presens av 

HACER. 

Repetisjon av verb 

Se eksemplene til Federico y 

Clara i boka. 

Fransk 

 

Repetisjon av 

eiendomsord, 

familieord og 

adjektiv. 

 

Presentasjon: 

Lag en video-presentasjon med bilder og tekst hvor du presenterer familien din. Presentasjonen skal 

inneholde eiendomsord, adjektiv og familieord) 

 

Oppgave og vurderingskriterier kommer på classroom.  

Eng ford     

UTV Øving til revy, ikke 

UTV 

   

Krø     
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Arbeidsplan uke 5 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Sidemål- verb, og  

roman på nynorsk 

Vi arbeider med verbbøying og les roman på nynorsk. Vi arbeider med j-verb, kortverb og uregelrette 

svake verb.  

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk 

MAT 

 

Pytagoras 

læresetning 

Formlikhet 

Jobbe med å bruke Pytagoras læresetning og formlikhet til å regne ut areal og omkrets av ulike figurer. 

ENG 

 

The Whale Rider (90 

min) 

Fill in information in the worksheet. 

SAM 

 

Rettsstaten og 

domstoler (Kap 9, i 

boken 

Samfunnskunnskap 8-

10). 

Les side 155-161. 

Gjør oppgave 2 og 3 på side 161. Gjør oppgave 2-4 på side 161. Gjør oppgave 2-5 på side 161. 

NAT 

 

Repetisjon Vi arbeider med labrapporter på skolen.  

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen  

Les s. 55-60 

Mangfoldet i 

buddhismen.  

Oppgaver på classroom. Mer informasjon i timen. 

Tysk 

 

Winter Kap.5 

Tekst D, s 91 

Les tekst D 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les tekst D 

Lær 8 gloser fra stykket 

Les tekst D 

Lær 12 gloser fra stykket 

Spansk Kap. 8: Tareas de 

casa s. 44-47. 

Repetér klokka s. 97. 

Les og lær deg uttrykkene om 

husarbeid. Skriv de ned i boka 

di eller på classroom. 

Skriv 4 setninger om husarbeid 

du gjør hjemme. Bruk uttrykkene 

fra boka. 

Skriv ned hvilke plikter du har 

hjemme i løpet av uken. Bruk 

verbene i flere former i presens. 

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
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Lær presens av 

HACER. 

Repetisjon av verb 

Se eksemplene til Federico y 

Clara i boka. 

Fransk 

 

Jobbe med 

presentasjon i timen. 

Frist for innlevering fredag 23.59! 

Eng ford     

UTV Øving til revy, ikke 

UTV 

   

Krø     
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Arbeidsplan uke 7 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Sidemål- verb og 

roman på nynorsk 

Vi arbeider med verbbøying og les roman på nynorsk. Vi arbeider med sterke verb. 

MAT 

 

Geometri Ulike oppgaver, se Classroom 

ENG 

 

New Zealand Find out some information about New Zealand. 

Your teacher will give you a topic. 

 

Prepare to present to your peers in the last English lesson before the winter break.  

SAM 

 

Vi jobber med sidene 

161-171 på skolen. 

Gjør oppgave 1 på side 173. Husk å begrunn svarene! 

NAT 

 

Vann og kjemisk 

felling, s.44-49 

Mer informasjon kommer.  

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen  

Forberedelse til 

vurdering 

Informasjon og forberedelse til vurdering i Buddhismen. Mer info på classroom. 

Tysk 

 

Repetisjon 

kap 5 

 

   

Spansk Kap. 9A: El más 

grande del mundo. 

Les og lær avsnitt 9 

på s. 85. 

Velg ett av bildene på s. 48-49 

og skriv teksten som står til. 

Oversett. 

Skriv ned avsnittet om Teide. 

Oversett. 

Velg et tema og skriv en kort 

tekst hvor du bruker gradbøying 

av adjektiv. Se s. 48-49 som 

støtte. 

Fransk 

 

L’heure et le temps 

Vi repeterer om 

klokka og om tid 

Oppgaver i timene 

Eng ford     
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Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Se Classroom 

UTV Forberede hospitering Forberedelse til hospitering på videregående skole og i arbeidslivet.  

Logg inn på rogalandskoleogarbeidsliv.no for å sjekke ditt program til hospitering på videregående 

skole. 

Krø     
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Arbeidsplan uke 8 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Nynorskvurdering i 

verb 

Førebu deg godt til vurdering i bøying av verb.  

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk 

MAT 

 

Geometri Ulike oppgaver, se Classroom 

ENG 

 

New Zealand Find out some information about New Zealand. 

Your teacher will give you a topic. 

 

Prepare to present to your peers in the last English lesson before the winter break.  

SAM 

 

Vi jobber med sidene 

161-171 på skolen. 

Skriv et kort sammendrag av sidene vi har jobbet med i uke 7 og 8. Sammendraget skal være mellom 0,5 

og 1,5 side. Stikkord til sammendraget: Tingretten, lagmannsretten, høyesterett, straffesak, tiltale, anke, 

vitne, dom. 

NAT 

 

Vann og kjemisk 

felling, s.44-49 

Mer informasjon kommer. 

KRLE 

 

Kap. 2: Buddhismen  

Vurdering 

Forbered deg til vurdering. Se info på classroom. 

Tysk 

 

Skriftlig vurdering 

kap.5 

   

Spansk Skriftlig vurdering 

med lyttedel. 

Forberedelse til vurdering: Tema: Hus og hjem, preposisjoner, adjektivbøying og klokka. 

Fransk 

 

L’heure et le temps 

Vi repeterer om 

klokka og tid 

Oppgaver i timene 

Eng ford     

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Se Classroom 

UTV Forberede hospitering Forberedelse til hospitering på videregående skole og i arbeidslivet.  

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
http://elevrom.sprakradet.no/skolen/minigrammatikk
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Logg inn på rogalandskoleogarbeidsliv.no for å sjekke ditt program til hospitering på videregående 

skole. 

NB! Husk hospitering uke 10 like over vinterferien! 

Krø     

Tysk 

 

Skriftlig vurdering 

kap.5 

   

Spansk Skriftlig vurdering 

med lyttedel. 

Forberedelse til vurdering: Tema: Hus og hjem, preposisjoner, adjektivbøying og klokka. 

Fransk 

 

L’heure et le temps 

Vi repeterer om 

klokka og tid 

Oppgaver i timene 

Eng ford     

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Se Classroom 

UTV Forberede hospitering Forberedelse til hospitering på videregående skole og i arbeidslivet.  

Logg inn på rogalandskoleogarbeidsliv.no for å sjekke ditt program til hospitering på videregående 

skole. 

NB! Husk hospitering uke 10 like over vinterferien! 

Krø     
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