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Forsidebilde: 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Klimt (1862-1918); Bauerngarten. Klimt var en 

østerriksk art nouveau-maler som er kjent for å ha skapt 

sin egen stilretning, Wiener Sezession, med elementer 

hovedsakelig fra symbolismen og flere andre stilretninger 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Jugendstil
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiener_Sezession&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Symbolisme
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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 

Utviklingssamtaler starter oppi uke i løpet av perioden.  

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

Sunn livsstil 
 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Det serveres havregryn med melk og knekkebrød med 

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 – Se prøveplan 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

• Uke 10  Hospitering i videregående skole og i arbeidslivet 

• Uke 14/16/17 Klassene besøker Newtonrommet på Oljemuseet.  

 

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

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

Skrive ulike typer tekster etter 

mønster av eksempeltekster og 

andre kilder 

 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og argumenterende 

tekster på hovedmål og sidemål 

med begrunnede synspunkter og 

tilpasset mottaker, formål og 

medium 

 

Bruke grammatiske begreper til å 

sammenligne nynorsk og bokmål 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur, teater og film 

og framføre tolkende opplesing 

og dramatisering 

 

Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige 

kriterier 

 

Gjenkjenne retoriske 

appellformer og måter å 

argumentere på 

Kontekst 

Basisbok 

 

https://www.vgt

v.no/video/1149

14/hvordan-

holde-en-god-

tale-disse-

tabbene-boer-

du-unngaa 

 

https://www.ung

.no/konfir/3271_

Hva_m%C3%A

5_du_huske_p%

C3%A5_konfir

masjonsdagen.ht

ml 

 

https://www.ko

mmuniserbedre.

no/blog/slik-

skriver-du-den-

perfekte-talen 

 

 

Muntlig 
Kommunisere med andre og uttrykke 

kunnskap, tanker og ideer. Presentere 

muntlig tekst.  

 

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 
● Framfører muntlige tekster  med 

begrunnede synspunkter tilpasset 

mottaker og formål  

● Presenterer en tale med en tydelig tredelt 

struktur med god sammenheng mellom 

tekstens ulike deler 

● Fremfører en tale med tydelig uttale og  

innlevelse. 

● Viser at en mestrer godt bøying av 

substantiv og verb på nynorsk  

 

Forstår og tolker 

● Framfører muntlige tekster med 

synspunkter tilpasset mottaker 

● Presenterer en tale med en tydelig tredelt 

struktur 

● Viser at en stort sett kan bruke 

hovedreglene for bøying av substantiv 

og verb. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Framfører muntlige tekster med noen 

synspunkter 

● Presenterer en tale med en tredelt 

struktur 

● Viser at en kan bøye noen substantiv og 

verb riktig.  

 

https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.vgtv.no/video/114914/hvordan-holde-en-god-tale-disse-tabbene-boer-du-unngaa
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.ung.no/konfir/3271_Hva_m%C3%A5_du_huske_p%C3%A5_konfirmasjonsdagen.html
https://www.kommuniserbedre.no/blog/slik-skriver-du-den-perfekte-talen
https://www.kommuniserbedre.no/blog/slik-skriver-du-den-perfekte-talen
https://www.kommuniserbedre.no/blog/slik-skriver-du-den-perfekte-talen
https://www.kommuniserbedre.no/blog/slik-skriver-du-den-perfekte-talen
https://www.kommuniserbedre.no/blog/slik-skriver-du-den-perfekte-talen
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English 
Main areas Competence aims 

 

Teaching material Basic skills Levels of mastering 

 

Language 

learning 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society 

and literature 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 

 

Express and justify own 

opinions about different topics 

 

Read, understand and evaluate 

different types of texts of 

varying length about different 

topics 

 

 

Discuss and elaborate on 

different types of English 

literature from English-

speaking countries 

 

Create, communicate and 

converse about own texts 

inspired by English literature, 

films and cultural forms of 

expression 

 

 

A range of English 

books 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

Listen, speak and interact 

by using the English 

language.  

 

Written 

Express ideas and opinions 

in an understandable and 

suitable way in more varied 

and demanding contexts 

and topics 

 

Reading 

Understand the meaning in 

various texts 

 

Numbers 

Use page/paragraph 

numbers as reference to 

content location.  

 

Digital 

Use digital tools to enhance 

your learning. Use sources 

independently, with 

intention and criticism. 

 Analysis and evaluation 

• Reads, understands and evaluates 

literature 

• Creates, communicates and 

converses about own texts inspired 

by English literature  

• Discusses and elaborates on 

different types of English literature 

from English-speaking countries 

 

 

 Comprehension and usage 

• Reads and understands literature 

• Creates and converses about own 

texts inspired by English literature 

• Discusses different types of English 

literature from English-speaking 

countries 

 

 Reproduction of facts 

• Reads literature 

• Creates texts inspired by literature 

 

 



   

 
 

6 
 

Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tall og algebra 

 

 

 

 

Funksjoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Løyse likningar og 

ulikskapar av første 

grad [...] og bruke 

dette til å løyse 

praktiske og 

teoretiske problem 

Lage funksjonar som 

beskriv numeriske 

samanhengar og 

praktiske situasjonar, 

med og utan digitale 

verktøy, beskrive og 

tolke dei og omsetje 

mellom ulike 

representasjonar av 

funksjonar, som 

grafar, tabellar, 

formlar og tekstar 

 

 

Oppgaver på 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Stiller spørsmål og argumenterer 

ved hjelp av både eit uformelt 

språk, presis fagterminologi og 

omgrepsbruk 

Skriving  

Bruker matematiske symbol og det 

formelle matematiske språket til å 

løyse problem og presenterer 

løysingar. [...] lager [...] grafar, 

tabellar og diagram som er tilpassa 

mottakaren og situasjonen. 

Lesing  

Leser sammensatte tekster som 

inneholder grafer, tabeller, formler 

og logiske resonnement. 

Regning  

Bruker varierte strategier, gjøre 

overslag og vurdere hvor rimelige 

svarene er. 

Digitale ferdigheter  

Bruker GeoGebra til å løse 

ligninger/ulkheter og tegne grafer. 

 

Analyserer og reflekterer  

● Løser førstegradslikninger og ulikheter. 

● Bruker likninger og ulikheter til å løse 

praktiske problem. 

● Lager funksjoner som beskriver numeriske 

sammenhenger og praktiske situasjoner.   

● Beskriver og tolker ulike representasjoner av 

funksjoner. 

 

Forstår og tolker 

● Løser førstegradslikninger og ulikheter. 

● Bruker likninger til å løse praktiske problem. 

● Lager funksjoner som beskriver numeriske 

sammenhenger og praktiske situasjoner.   

● Beskriver ulike representasjoner av 

funksjoner. 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Løser enkle førstegradslikninger og ulikheter. 

● Lager funksjoner som beskriver enkle 

praktiske situasjoner.   
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 KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Livssynshuma

nisme 

 

 

 

 

 

 

 

Gi en oversikt over mangfoldet 

i humanistisk 

livssynstradisjon, viktige 

historiske hendelser og 

livssynshumanismens stilling i 

Norge og verden i dag 

Forklare særpreget ved 

livssynshumanisme i forhold 

til religioner og andre 

livssynstradisjoner: 

likhetstrekk og grunnleggende 

forskjeller 

Drøfte ulike tekster som 

presenterer 

livssynshumanisme, og 

diskutere aktuelle spørsmål 

som opptar livssynshumanister 

Gjenkjenne og beskrive 

humanistiske ideer og verdier i 

kunst, arkitektur og musikk 

 

Horisonter 

9  

Kap. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Forklarer særpreget ved livssynshumanisme i 

forhold til religioner og andre livssynstradisjoner 
● Gir en oversikt  over mangfoldet i humanistisk 

livssynstradisjon.  
● Gjenkjenner og beskriver humanistiske ideer og 

verdier i kunst, arkitektur og musikk  

 
Forstår og tolker 

● Forklarer særpreget ved livssynshumanisme 
● Gir en oversikt over mangfoldet i humanistisk 

livssynstradisjon 
● Gjenkjenner og beskriver kunst, arkitektur og 

musikk i humanismen 
 

 
Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til livssynshumanisme 
● Gjenkjenner kunst, arkitektur og musikk i 

humanismen 
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Samfunnsfag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettsstat og domstoler:  

Gi eksempler på hvordan et 

lovbrudd blir behandlet. 

 

Norge og internasjonale 

lover: 

Kunne opprettelsen av FN 

og hva som springer ut av 

denne organisasjonen. 

Menneskerettigheter og 

likestilling.  

 

Gjere greie for 

hovudprinsippa i FN-pakta, 

FNs menneskerettserklæring 

og sentrale FN-

konvensjonar, mellom anna 

ILO-konvensjonen om 

urfolks rettar, vise korleis 

dei kjem til syne i 

lovgjeving, og drøfte 

konsekvensar av brot på 

menneskerettar 

 

Underveis 

Samfunnskunn

skap 8-10, 

kapittel 9.  

 

 

 

 

 

 

Underveis 

Samfunnskunn

skap 8-10, 

kapittel 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere, gi respons på og  

videreutvikle innspill fra andre. Presentere 

egne undersøkelser for 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 

● Gir eksempler på hvordan et 

lovbrudd blir behandlet 

● Forklarer hvordan rettsstaten 

fungerer 

● Kan forklare hvordan FN jobber for 

menneskerettigheter og likestilling i 

verden. 

 

 

Forstår og tolker 

● Kan en del om hvordan lovbrudd 

blir behandlet 

● Kan fortelle om de viktigste delene 

om hvordan rettsstaten fungerer 

● Kjenner til FNs arbeid for 

menneskerettigheter og likestilling. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Har noe kunnskap om rettsstaten og 

domstolene. 

● Har noe kjennskap til hva FN er. 

● Har noe kjennskap til hva 

menneskerettigheter og likestilling 

er 
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi og 

design 

 

 

 

 

Bruke begrepene 

strøm, spenning, 

resistans, effekt og 

induksjon til å forklare 

resultater fra forsøk 

med strømkretser 

Undersøke egenskaper 

til noen stoffer fra 

hverdagen [....] 

Teste og beskrive 

egenskaper ved 

materialer som brukes i 

en produksjonsprosess, 

og vurdere 

materialbruken ut fra 

miljøhensyn 

 

 

Eureka! 9 

Kapittel 10: 

Metaller - vanlige 

materialer i 

hverdagen 

 

Kapittel 11: 

Elektrisitet 

 

https://www.nrk.no/

video/PS*58991  

 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=dJy

8xmFh-mo | 

 

 

 

 

 

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 

● Tar i bruk presise naturfaglige begreper 

for å formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og forklaringer. 
● Vurderer de fysiske og kjemiske 

egenskapene til metaller og reflekterer 

rundt metallers nytteverdi og utvinning 

opp mot miljøhensyn 
● Forklarer begreper med egne ord og ser 

sammenhengen mellom dem.  

Forstår og tolker 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap og forklaringer. 
● Forklarer de fysiske og kjemiske 

egenskapene til metaller, og hvordan 

disse brukes og utvinnes 
● Forklarer begreper med egne ord.  

Finner og henter ut informasjon 

● Tar i bruk noen naturfaglige begreper 

for å formidle kunnskap 
● Gjengir fakta om metaller. 
● Forklarer enkle begrep. 

 

  

https://www.nrk.no/video/PS*58991
https://www.nrk.no/video/PS*58991
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
https://www.youtube.com/watch?v=dJy8xmFh-mo
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Deutsch 

Hovedområde  Kompetansemål Lærestoff 

Kilder  

Grunnleggende ferdigheter  Kjennetegn på måloppnåelse  

 

Språklæring 

Preposisjoner som 

styrer akkusativ 

 

 

Kommunikasjon  

Muntlig deltakelse 

i timene og skriftlig 

tekst 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og  

Samfunn 

Konfirmasjon og 

tradisjoner i 

forbindelse med å 

bli voksen 

 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Skriver tekster som forteller 

beskriver eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter 

i språkområdet og i Norge 

 

 

 

Auf Deutsch 

2 

Texte und  

Übungen 

 

Digitale 

verktøy 

 

 

   

  Muntlig  

  Viser evne til å lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger  

   

  Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffe seg innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

  

 

Karakter 5 og 6 

• Kan noen ord og uttrykk for 

vennskap og forelskelse 

• Kan noe om konfirmasjon og andre 

tradisjoner i forbindelse med å bli 

voksen 

• Behersker akkusativ-preposisjonene 

og bruken av de 

• Kan presentere emnet skriftlig 

 

Karakter 3 og 4 

• Kjenner til noen ord og uttrykk om 

vennskap og forelskelse 

• Kjenner til noe om konfirmasjon og 

andre tradisjoner i forbindelse med å 

bli voksen 

• Kan noen akkusativ-preposisjoner 

og bruken av de 

• Kan presentere emnet skriftlig 

 

Karakter 2 

• Kan noen ord fra emnet 
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Fransk 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

kommunisere med forståelig uttale 

 

forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

bruke kommunikasjonsteknologi til 

samarbeid og møte med autentisk 

språk 

samtale om dagligliv,  

 

personer og aktuelle hendelser i 

språkområdet og i Norge 

Ouverture, ch. 4 et 

5 

 

Berlitz/Turen går til 

Reiseparlør 

 

Sang: Les 

Cornichons av Nino 

Ferrier 

 

Film: Amélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Karakter 5 og 6 

● Forstår sentrale autentiske 

uttrykk på fransk fra 

dagliglivet. 
● Kan kommunisere med hele, 

sammenhengende setninger 

og forståelig uttale. 
● Besitter et bredt og relevant 

ordforråd som dekker tema.  

 

 

Karakter 3 og 4 

● Forstår noen viktige franske 

uttrykk fra dagliglivet. 
● Kan kommunisere med stort 

sett sammenhengende og 

forståelige setninger på 

fransk. 
● Husker noen ord relevant til 

tema.  

 

 

Karakter 1 og 2 

● Forstår enkelte viktige ord og 

uttrykk på fransk fra 

dagliglivet 
● Kan gjøre seg forstått på 

fransk 
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Español  

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Kan forme 

setninger på 

spansk 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kan fortelle om 

Spania 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Spansk geografi 

og kultur 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det 

nye språket 

 

Kunne finne relevante 

opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlige tilpassede tekster 

 

Forstå og bruke tall i 

praktiske situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Samtale om språk og 

geografiske forhold i 

språkområdet 

 

Gi uttrykk for opplevelser til 

språkområdets kultur 

 

¡Vale!2 

 

Nettsider 

 

Materiale utdelt i 

timen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte, tale og forstå  

 

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike tekster 

 

Regning 

Bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale verktøy for 

å møte autentisk språk. 

Vise innsikt i kildekritikk. 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• Kan snakke om kultur og geografiske 

forhold i Spania 

• Forstår og kan bruke tall i praktiske 

situasjoner 

• Kommuniserer med god og tydelig uttale   

• Former fullstendige setninger med 

samsvar mellom verb, substantiv og 

adjektiv 

 

Forstår og tolker 

• Kan si noe om spansk geografi og kultur 

• Kan si enkle tall 

• Kommuniserer med forståelig uttale 

• Formulerer setninger og bøyer som regel 

verb riktig i setninger, og viser noe 

samsvar mellom substantiv og adjektiv 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Har noe kunnskap om spansk geografi og 

kultur 

• Kjenner til noen uttaleregler  

• Kan formulere enkle setninger på spansk 
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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 

produsere skriftlig og presentere 

muntlig selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

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 og begrunne egne opplevelser 

av engelskspråklig litteratur til andre 

• Kan diskutere og reflektere over innhold i 

boka ved hjelp av gode spørsmål og svar 

• Bruker en hensiktsmessig muntlig og 

skriftlig uttrykksform. 

 

Forstår og tolker 

• Formidler egne opplevelser av 

engelskspråklig litteratur til andre 

• Deltar i samtale rundt boka 

• Presenterer muntlig og skriftlig produkt 

med noe flyt og sammenheng. 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan gjenfortelle innhold fra 

engelskspråklig litteratur på norsk 

• Skriver en engelsk tekst med noe innhold 
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Kroppsøving 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

fysiske aktiviteter 

 

Praktisere fair play ved å 

bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

 

Bruke leik og ulike 

treningsformer for å 

utvikle eigen kropp og 

helse 

Praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp 

for trening 

 

 

Internett 

 

 

 

 

Muntlig 

Formidler regler og 

spill i samhandling. 

Forklarer og 

veileder andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering  

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 

 

Analyserer og reflekterer  

• Mestrer fingerslag, baggerslag og serve. Viser ballkontroll.  

• Bruker regler og prinsipper i volleyball i spill. 

• Oppmuntrer og hjelper  medelever, Gjør sitt beste i alle aktiviteter.  

• Følger regler og instrukser  

• Bruker lek og ulike treningsformer i utholdenhetstrening.  

 
Forstår og tolker  

• Kjenner til og mestrer noen teknikker i volleyball  

• Bruker noen regler og prinsipper i volleyball i spill. 

• Samhandler med andre elever på en positiv måte 

• Følger regler og instrukser, gjør sitt beste i de fleste aktiviteter 

• Bruker lek og ulike treningsformer i utholdenhetstrening 

 

 
Finner og henter ut informasjon  

• Kjenner til noen regler i volleyball  

• Trener på og kjenner til noen tekniske øvelser o volleyball. 

• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne fysiske grenser 
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Mat og helse 
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil 

 

 

 

 

 

Mat og 

forbruk 

 

Planlegge og lage trygg 

og ernæringsmessig god 

mat, og forklare hvilke 

næringsstoffer 

matvarene inneholder 

 

Vurdere og velge varer 

ut fra etiske og 

bærekraftige kriterium 

 

Vurdere og velge 

matvarer på et 

mangfoldig varemarked 

når en planlegger 

innkjøp 

 

 

 

 

 

Matlyst, Det Norske 

Samlaget, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 effektene av å ta bevisste 

valg når man handler mat, ut fra 

ulike perspektiver 
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 hva etisk og bærekraftig 

forbruk innebærer 
● Kjenner til hvordan valg av 

matvarer kan påvirke helsen og 

miljøet 
Finner og henter ut informasjon 

● Leser en oppskrift og følger 

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

etiske matvarevalg 
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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 

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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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 11-13 9A 9D2 9D1  uke 11-13 9B 9C2 9C1 

uke 14-24 9d 9A2 9A1  uke 14-24 9C 9B2 9B1 
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 Innsats for andre 

Hovedområd

e 

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 

 

 

 

 

 

 

Besøk på Johannes 

læringssenter 

 

 

 

 

Praksisarbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Beskrive de yrkesfaglige og 

studieforberedende 

utdanningsprogrammene i 

hovedtrekk 

 

Undersøke muligheter for arbeid 

på det lokale arbeidsmarkedet 

 

Planlegge, gjennomføre, 

dokumentere aktiviteter knyttet til 

valgte utdanningsprogrammer i 

videregående opplæring 

 

 

 

Internett 

 

www.vilbli.no 

 

 

www.utdanning.no 

 

 

www.rogaland.skol

eogarbeidsliv.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 presentere utdanningsprogram 

etter hospitering på videregående skole 

● Kan fortelle om ulike kompetanser og 

muligheter utdanningsprogrammet fører 

til 

● Kan reflektere over hospiteringen utifra 

egne interesser og ønsker 

● Kan presentere arbeidsplass etter 

hospitering og noen yrkes- og 

utdanningsretninger som er aktuelle i 

bedriften 

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
http://www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
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Kalender 5.periodeplan- med forbehold om endring 

 Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 10  Hospitering i videregående skole og arbeidsliv 

Uke 11       

Uke 12 Kroppsøving på UiS alle 
klasser 
KRLE vurdering 
Engelsk fagsamtale 
Samf: Fremføring 
plakat.  

 9B: Fremføring plakat 
for de som er klar.  

Krle- prøve 9A KRLE prøve 9C 
og 9B 
9B: Bytter matte og samf, 
fremføring av plakat samf  
etter lunsj.  

 

Uke 13 Kroppsøving på UiS alle 
klasser 
Vurdering fransk 
Vurdering naturfag 
Engelsk fagsamtale 

  Naturfag: 9B 
Naturfag: 9A 

Felles 
seksualundervisning kl 
11.30-13.30. 

Vurdering fransk 

Uke 14 Vurdering i matematikk 
Engelsk fagsamtale 
Skriving av tale i norsk. 

 9B: Matematikkprøve 
Likninger + repetisjon.  

 Newtonrommet 9B Newtonrommet 9B 
Frist for å levere manus 
til tale i norsk. 

Uke 16  2.påskedag 

 

Planleggingsdag 

 

 Newtonrommet 9D Newtonrommet 9D 
 
Skriftlig prøve tysk 
Skriftlig prøve spansk 
(tekst) 

Uke 17 Digital presentasjon 
samfunnsfag (loom) 
Levere bokanmeldelse, 
engelsk 

 Newtonrommet 9C Newtonrommet 9C Newtonrommet 9A Newtonrommet 9A 
Frist for digital 
presentasjon i 
samfunnsfag 9A, 9B og 9C 
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(Uke 18: Muntlig innlevering av tale, MHE- prøve.). 



   

 
 

22 
 

Arbeidsplan uke 11 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Skrive tekst, hovedmål, 

på skolen, vurdering. 
 
Sidemål: redigere tekst 

Skrive tekst på hovedmål.  

 
Føre inn på regelark, rette feil, redigere teksten og levere på ny. 

MAT  Repetisjon kap 5 5.139, 5.141, 5.142, 5.143, 

5.145, 5.149, 5.150 

5.140, 5.144, 5.146, 5.147, 5.151, 

5.153 

5.148, 5.151, 5.152, 5.153 

ENG  Schools in the 

English-speaking 

world - Unit 5 

Group conversations about school systems in English-speaking countries and Norway. 

SAM  

    

NAT  Fysiske og kjemiske 

egenskaper for 

metaller 

Les sidene 178 - 181;  

Skriv ned de fysiske 

egenskapene for metall (se 

side 178).  Skriv en liste over 

ulike kjemiske egenskap for 

metall. 

Lag en plakat (A3) der du viser de 

fysiske og kjemiske egenskapene til 

metall. 

Skriv en tekst der du forklarer både de 

fysiske og kjemiske egenskapene til 

metall.  Husk å ta med eksempler. 

KRLE  Vi ser filmen 

“Mandela - veien til 

frihet” 

Ta notater fra filmen   Ta notater fra filmen   Ta notater fra filmen   

FSP 

ENG 

Intro: Fairytales 
We read and work 

with fairytales in class. 

Make a list over stuff you enjoy 

in a chosen fairytale. 
Write one paragraph about a fairytale 

that you like. 
Write two paragraphs about a fairytale that 

you like. 

Fransk  S. 17 (hefte) + gloser 

Verbet pouvoir 

Spørreord 

Veibeskrivelse 

Les s. 17 (hefte) - glosene står 

nederst på siden. Gjør oppg. 3 

s. 18 og 14 s. 7 (hefte) 

Les s. 17 (hefte) - glosene står 

nederst på siden. Gjør oppg. 3 s. 18 

og 17 s. 7 (hefte). Lær betydningen 

Les s. 17 (hefte) - glosene står nederst 

på siden. Gjør oppg. 3 s. 18 og 2 s. 4 

(hefte). Lær betydningen og bøyningen 

av verbet pouvoir utenat. 
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og bøyningen av verbet pouvoir 

utenat. 

Tysk  Kap. 7 Mit 15 

Tekst A, B s 130-131 

Les tekst B 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst B 

Lær 8 gloser 

Oppgave A3 

Les og oversett tekst B 

Lær 12 gloser 

Oppgave A3 

Spansk 7A: En el 

supermercado 

Lær deg noen av de spanske 

ordene på matvarer du synes 

er viktigst. 

Skriv noen setninger med matord 

hvor du bruker entall og flertall, 

både på substantiv og adjektiv. 

Skriv ned hva du trenger for å lage 

guacamole. Beskriv ingrediensene, bruk 

adjektiv. 

Krø Basistrening -- bevegelighet  
UTV Lage en presentasjon 

av hospitering skole 

og arbeidsliv 

Jobbe med presentasjon av skole/ utdanningsprogram og arbeidsliv 

Logg inn på www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no og evaluér hospitering på videregående skole 

Fysisk 

akt. 

Crosstraining - Gymsal 

Int Besøk fra FN 

Mat og 

Helse 

Tema:  

Etisk og bærekraftig matforbruk 

Matlyst s.64-70 

Matlaging: 

Tacogryte med quinoa og 

sjokoladekake (oppskrifter legges 

ut) 

Teorigruppe:  

Teorioppgave 6: Forbrukerbevissthet 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
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Arbeidsplan uke 12 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Bokmål: Låne roman 
 
Sidemål: redigere tekst 

 

Føre inn på regelark, rette feil, 

redigere teksten og levere på ny. 

 

Føre inn på regelark, rette 

feil, redigere teksten og levere 

på ny.  

 

Føre inn på regelark, rette feil, redigere teksten og levere på 

ny.  

MAT  Prøve i kap 5 
   

ENG  Schools in the English-

speaking world - Unit 

5 

Group conversations about school systems in English-speaking countries and Norway. 

SAM  

    

NAT  Reaktivitetsrekke for 

metaller og 

legeringer 

Les sidene 182 - 185;  

Forklar begrepene: 

uedle metall, edle metall, 

legereinger 

Gjør oppgave 8 på side 

198.  Skriv ned hvordan 

du tenker for å komme 

fram til svarene dine. 

Lag en presentasjon der du forklarer 

reaktivitetsrekka  (spenningsrekka) for metaller. Du 

vil bli bedt om å holde presentasjonen for klassen, 

det er derfor viktig at du reflekterer over innholdet. 

KRLE  Vi ser filmen 

“Mandela - veien til 

frihet” 

Ta notater fra filmen   Ta notater fra filmen   Ta notater fra filmen   

FSP 

ENG 

Work with your 

presentation 
Choose a fairytale that you are going to present in class. Do research to find out its origin, author (if there is one), 

typical characteristics that makes this a fairy tale, if there are different versions of it and so on. 

Fransk  S. 20-23 (hefte) 

Veibeskrivelse 

Les s. 20-21 (hefte) og lær 

glosene. Lær deg 

uttrykkene s. 22. Bruk 

kartet siste side i heftet 

(s.35) og forklar veien fra 

la librairie til la boucherie. 

Les s. 20-21 (hefte) og 

lær glosene. Lær deg 

uttrykkene s. 22. Bruk 

kartet siste side i heftet (s. 

35) og forklar veien fra la 

piscine til le coiffeur. 

Les s. 20-21 (hefte) og lær glosene. Lær deg 

uttrykkene s. 22. Bruk kartet siste side i heftet (s. 35) 

og forklar veien fra l’hôtel til le supermarché og fra 

le parc til la librairie. 
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Spansk 7B: ¿Qué 

necesitamos? 

Lær deg hvordan du kan si 

på spansk hva du trenger 

når du skal handle. 

Skriv noen setninger om 

hva du trenger til en fest. 

Lag en liten dialog hvor du og en venn diskuterer 

hva dere trenger til en fest. 

Tysk  Kap.7 Mit 15 

Tekst C, s 132 

Les tekst C 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst C 

Lær 8 gloser 

Oppgave A6 

Les og oversett tekst C 

Lær 12 gloser 

Oppgave A6 

Krø  Basistrening/styrke - bevegelighetstrening 

UTV Lage en presentasjon 

av hospitering skole 

og arbeidsliv 

Jobbe med presentasjon av skole/ utdanningsprogram og arbeidsliv  

Fysisk 

akt. 

Fri- planleggingsdag 

Int Forberedelse til rollespill 

Mat og 

helse 

Tema:  

Trygg mat  

Matlyst s.71-74 

Matlaging: 

Tacogryte med quinoa og sjokoladekake (oppskrifter 

legges ut) 

Teorigruppe:  

Teorioppgave 6: Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 13 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Vi skal studere ulike taler. 

Kontekst s 17 - 18  

I løpet av denne uka skal du levere inn tema og ideene for talen din, som tankekart eller stikkord.  

MAT  Studer s. 225 - 234 

Volumenheter, volum av rette 

prismer. 

7.1, 7.3, 7.4, 7.9, 7.12, 7.15, 

7.16 

7.6, 7.8, 7.18, 7.20, 7.21, 7.23, 

7.24 

7.8, 7.20, 7.21, 7.25, 7.26, 7.27 

ENG  Schools in the English-speaking 

world - Unit 5 
Group conversations about school systems in English-speaking countries and Norway. 

SAM  

    

NAT  Funfacts og utvinning; 

Les side 186-191 

Velg deg ut et metall og skriv en tekst om de fysiske og kjemiske egenskapene til metallet, 

utvinning, bruksområder og plassering i reaktivitetsrekken 

KRLE  Vurdering  

Menneskerettigheter, fredsarbeid 

og demokrati  

Les s. 169 - 197  

Les til prøven og se 

kompetansemål fra plan 4 

Les til prøven og se 

kompetansemål fra plan 4 

Les til prøven og se 

kompetansemål fra plan 4 

FSP 

ENG 

Work with your presentation • Present a fairytale - re-tell what it is about (the plot, characters etc.) 

• Origin and author 

• Typical characteristics 

• Other interesting facts about the fairytale 

Fransk  S. 25-26 (hefte) 

Veibeskrivelse 

Øv til prøven neste uke. Øv til prøven neste uke. Øv til prøven neste uke. 

Spansk Lær deg replikkene dine. Øv på rollespillet med de andre på gruppen din og på dine egne replikker. 

Tysk  Kap. 7 Mit 15 

Tekst D, s 133 

Les tekst D 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst D 

Lær 8 gloser 

Oppgave A8 

Les og oversett tekst D 

Lær 12 gloser 

Oppgave A8 

UTV 

Krø 

Presentasjon Presentere hospitering for klassen 

Innføring i 13 programområder 
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Fysisk 

akt 

Tennis - stavanger tennishall 

Int Forberedelse til rollespill 
 

Mat og 

helse 

Tema: 

Matmerking og økonomi 

Matlyst s.75-81 

Matlaging: 

Sushi og sesamiskrem 

Teorigruppe:  

Teorioppgave 6: 

Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 14 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Tale 

Hefte + Kontekst + linker 

 
https://www.tv2.no/v/1274772/ 
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M  
https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms  

 Innlevering: Hva er 

viktig når du skal holde 

en tale?   

Innlevering: Hva er 

kjennetegn på en god 

tale? 

Hvilke virkemidler vil du 

bruke i din tale? 

Innlevering: Hva er 

kjennetegn på en god tale? 

Hvilke virkemidler vil du 

bruke i din tale? 

MAT  Studer s. 235 - 244 

Volum av sylinder, kjegle, pyramide og kule. 

7.28, 7.30, 7.47, 7.49, 

7.60, 7.62, 7.64 

7.32, 7.35, 

7.37(regneark), 7.51, 

7.53, 7.66, 7.69 

7.40, 7.42(regneark), 7.45, 

7.57, 7.58, 7.59, 7.68 

ENG  Written assignment at school 
 

SAM  

    

NAT  Elektrisk ladning og elektrisk strøm: s.206-

209 

Arbeid med å fylle ut begrepsdokumentet som ligger på classroom - Forklar 

begrepene med egne ord. Ta utgangspunkt i kjennetegn på måloppnåelse. 

KRLE  Oppdelingen av den kristne kirke s. 199 - 202  Gjør oppgave 1 s. 202 Gjør oppgave 3 og 4  s. 

202  

Gjør oppgave 2, 3 og 4 s. 

202  

FSP 

ENG 

Presentations Presentations in class 

Fransk  Skriftlig vurdering Øv til prøven (onsdag): bygninger (gloser), ordenstall, spørreord, verbet pouvoir i 

presens og veibeskrivelse (hvordan forklare veien, hvordan stille spm./spørre om 

veien). 

Spansk  Skriftlig vurdering Spørreord, kunne stille og svare på spørsmål. Adjektiv og matord i entall og 

flertall. Bruken av verbet GUSTAR.  
Tysk  Skriftlig vurdering Øv til prøven. (onsdag) Se kjennetegn på måloppnåelse. 

UTV  Presentasjon Presentere hospitering for klassen  
Int Rollespill 

 

Krø Utholdenhet - løpsøvelser 

Fysisk Tennis - Stavanger tennishall 

https://www.tv2.no/v/1274772/
https://www.youtube.com/watch?v=70PoQaLLD5M
https://www.youtube.com/watch?v=I47Y6VHc3Ms
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Mat og 

helse 

Tema:  

Matmerking og økonomi 

Matlyst s.75-81 

Matlaging: 

Sushi og sesamiskrem 

Teorigruppe:  

Teorioppgave 6: 

Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 15 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Tale Skriv en tale. Framføring i uke 17. 

Innlevering: Lydopptak av den ferdige talen din. Les med innlevelse! 

MAT  Studer s. 245 - 256 

Overflate, tetthet + repetisjon 

7.72, 7.87, 7.88, 7.90, 

7.91, 7.92, 7.94 

7.73, 7.75(regneark), 7.81, 

7.86, 7.95, 7.96, 7.97 

7.74, 7.83, 7.85, 7.98, 7.99, 7.109 

ENG  Literature - introduction/ 

selection 
By the end of this week, you will have chosen an English book. The author must be from an English-

speaking country. Remember to use your reading log as you progress in your book. 

SAM  

    

NAT  Elektriske kretser:  

s.210-215 

Arbeid med å fylle ut begrepsdokumentet som ligger på classroom - Forklar begrepene med egne 

ord. Ta utgangspunkt i kjennetegn på måloppnåelse. 

KRLE  Baptistene  

s. 203 - 205 

Gjør oppgave 1 s. 205   Gjør oppgave 1 og 2 s. 205 Gjør oppgave 1-3 s. 205  

FSP 

ENG 

Movie We watch a fairytale in class 

Fransk  Kap. 9 Frankrike 

s. 178-179. 

Prendre og dire 

Les s. 177, 186 og 187. 

Lær bøyningen av 

prendre. 

Les s. 177, 186 og 187. 

Lær bøyningen av prendre 

og dire. 

Les s. 177, 186 og 187. Lær bøyningen av 

prendre og dire. Lag 4 setninger på fransk der 

du bruker disse verbene. 

Spansk 8: Tareas de casa, s. 44-47. 

Repeter klokken (s. 97) 

Les og lær deg 

uttrykkene. 

Skriv 4 setninger hvor du 

bruker uttrykkene. 

Skriv ned hvilke plikter du har hjemme i løpet 

av uken. Bruk verbene i flere former i presens. 

Se eksemplene til Frederico y Clara 

Tysk  Kap.7 Mit 15, s 139 

Preposisjoner/akkusativ 

Les s 139 og lær 3 

preposisjoner 

Lær preposisjonene 

Gjør oppgave A11 

Lær preposisjonene 

Gjør oppgave A11 

UTV Presentasjon Presentere hospitering for klassen 

...  

VF 

    

Int Besøk fra Johannes 
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Krø Orientering - Ta med klær til å være ute 

Fysisk 

akt 

Ballspill - Stavanger storhall 

Mat og 

helse 

Tema:  

Bærekraftige og bevisste valg 

Matlyst s.85-88 

Matlaging: 

Kakebaking 

Teorigruppe: 

Teoriprøve tirsdag  
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Arbeidsplan uke 17 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Tale  Framføring 

MAT  Repetisjon kap 7 Oppgaver gis av lærer 

ENG  Literature - reading 
Conversations in groups 

Remember to use your reading log as you progress in your book. 

NAT  Koplinger og energi: 

s.216-219 

Arbeid med å fylle ut begrepsdokumentet som ligger på classroom - Forklar begrepene med egne ord. Ta 

utgangspunkt i kjennetegn på måloppnåelse. 

SAM  

    

KRLE  Metodistene 

s. 205 - 208  

Gjør oppgave 1 s. 208  Gjør oppgave 1 og 2 s. 208  Gjør oppgave 1-3 s. 208  

FSP ENG Easter activities Write about something that 

you did this Easter. 

Write about your Easter holiday. Write at least half a page about 

your Easter holiday. 

Fransk  Byer i Frankrike Pararbeid: begynn å lage en google presentasjon om en by i Frankrike (geografi, turistattraksjoner, mat, 

kjente personer, osv.). 

Spansk  9A: El más grande del 

mundo 

Finn tre adjektiv i teksten og 

gradbøy dem. 

Skriv noen setninger på spansk som 

viser at du kan gradbøye adjektiv 

Skriv en liten tekst på spansk  hvor 

du gradbøyer adjektiv. 

Tysk  Kap 6 Einkaufen 

Tekst A, s 102-103 

Les tekst A 

Oppgave A2, svar på norsk 

Les tekst A 

Lær 8 gloser 

Oppgave A3 

Les tekst A 

Lær 12 gloser 

Oppgave A2 og A3 

UTV Muligheter.no 
   

Int Vi besøker Johannes 
   

 

Krø 

 

Orientering - Ta med klær til å være ute 

Fysisk 

akt 

 

Ballspill - Stavanger storhall 
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Mat og 

helse 

Tema:  

Mandag går ut.  

Dekke bord og ordne 

til middag 

Matlyst s.130-139 

Matlaging: 

Kakebaking 

Teorigruppe:  

Teorioppgave 7: Bærekraft 

 


