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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 15 

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 11 Skolekonsert: Stavanger og Havet 12.mars 

• Uke 13 Den kulturelle skolesekken: Sykkeltyv 

 
 

http://www.udir.no/
http://www.gosenskole.no/
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Norsk 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

Lytte til, oppsummere 

hovedinnholdet og trekke ut 

relevant informasjon i muntlige 

tekster 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur, teater og film 

og framføre tolkende opplesing 

og dramatisering 

 

Gjenkjenne virkemidlene humor, 

ironi, kontraster og 

sammenligninger, symboler og 

språklige bilder og bruke noen av 

dem i egne tekster 

 

Skrive ulike typer tekster etter 

mønster fra eksempeltekster og 

andre kilder 

 

 

 

Kontekst Basisbok 

Kap 1, Muntlig 

kommunikasjon - 

dialog 

 

Nettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening 

gjennom å lytte, 

samtale og tale 

 

Skriftlig 

Planlegge, utforme og 

og bearbeide tekster 

 

Lesing 

Tolke, reflektere over 

tekster  

 

Regning 

Tolke og forstå 

informasjon 

 

Digital 

Innhente og behandle 

informasjon 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Oppsummerer hovedinnholdet og trekker 

ut relevant informasjon i muntlige tekster 

● Samtaler om form, innhold og formål i 

litteratur 

● Framfører tolkende opplesing  

● Gjenkjenner virkemidler 

● Skriver ulike typer tekster 

 

Forstår og tolker 

● Oppsummerer hovedinnholdet i muntlige 

tekster 

● Samtaler om innhold i litteratur 

● Framfører opplesning 

● Gjenkjenner noen virkemidler 

● Skriver tekster 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Lytter til muntlige tekster 

● Sier noe om innhold i litteratur 

● Leser litteratur 

● Skriver enkle tekster 
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English 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

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 

Understand and use different 

numerical expressions and other 

kinds of data in communication 

Express and justify own 

opinions about different topics. 

 

Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

Discuss and elaborate on the 

way people live and how they 

socialise in Great Britain, USA 

and other English-speaking 

countries and Norway 

 

Key English 

- Unit 5 

 

Norwegian 

education 

programs 

https://www.

vilbli.no/en/e

n/no  

 

 

 

 

 

  

Oral 
To listen, speak and interact 

using the English language. 
 
Writing 
To express ideas and opinions 

in an understandable and 

purposeful manner using 

written English 
 
Reading 
To create meaning by reading 

different types of text 
 
Numeracy 
To develop a repertoire of 

mathematical terms 
 
Digital Skills 
Having a critical and 

independent attitude to the use 

of sources 

Analysis and reflection 

• Uses sources critically, and completes 

tasks in an independent and original 

manner. 

• Shows an understanding of school 

systems in English speaking countries 

in comparison with the Norwegian 

school system. 

• Evaluates pros and cons of different 

school systems. 

Comprehension and usage 

• Uses different sources as a basis for 

written assignments 

• Shows knowledge about some 

differences between the school system 

in Norway and in English-speaking 

countries. 

• Shares own opinion about the 

Norwegian school system. 

Reproduction of facts 

• Writes English texts about own 

experiences from school 

• Participates in conversations about 

schools in English-speaking countries.  

https://www.vilbli.no/en/en/no
https://www.vilbli.no/en/en/no
https://www.vilbli.no/en/en/no
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Geometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruke og grunngje 

bruken av formlikskap 

og Pytagoras’ setning i 

berekning av ukjende 

storleikar. 

Undersøkje og beskrive 

eigenskapar ved to- og 

tredimensjonale figurar 

og bruke eigenskapane 

i samband med 

konstruksjonar og 

berekningar. 

 

Gjere overslag over og 

berekne lengd, 

omkrins, vinkel, areal, 

overflate, volum, tid, 

fart og massetettleik og 

bruke og endre 

målestokk.  

 

Grunntall 9 

Kapittel 5 og 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

● Bruke Pytagoras’ setning i beregning av 

ukjente størrelser 

● Analysere egenskaper ved todimensjonale 

figurer, konstruere dem og begrunne 

konstruksjonene og regne ut areal og omkrets 

av mangekanter 

● Analyserer og vurderer egenskaper ved 

tredimensjonale figurer 

 

Forstår og tolker 

● Bruke Pytagoras’ setning i beregning av 

ukjente størrelser 

● Kjenne til egenskaper ved å konstruere 

trekanter og firkanter og regne areal og 

omkrets av mangekanter 

● Forklarer og anvender de ulike egenskapene 

ved romfigurer ved beregning 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Konstruere 90 og 60 vinkler og normaler 

● Kjenne igjen egenskaper til trekanter og 

firkanter 

● Kjenne igjen egenskaper til romfigurer 

● Beregne volum av noen romfigurer 

 



   

 
 

7 
 

 KRLE  

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Noen kristne 

trossamfunn  

 

 

 

 

Gi en oversikt over andre 

frikirkesamfunn og 

kristne bevegelser, 

herunder pinsebevegelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisonter  

Kap. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruker muntlige ferdigheter som midler til 

undring og deltakelse, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig 

Uttrykker erfaringer, kunnskap og 

forestillinger om norske trossamfunn  

 

 

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 kristne 

trossamfunn 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gir en oversikt over andre frikirkesamfunn og 

kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen  

 

 
Forstår og tolker 

● Nevner noen frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser, herunder pinsebevegelsen  

 

 
Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser  
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Samfunnsfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker og 

virkninger av sentrale 

internasjonale 

konflikter på 1900- og 

2000-tallet  

 

Drøfte ideal om 

menneskeverd, 

diskriminering og 

utvikling av rasisme i 

et historisk og nåtidig 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

Underveis, historie 

9, Del 2. Kapittel 6 

og 8 

 

Del 3. Kapittel 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til, vurdere og gi 

respons på  

Skriftlig 

Gjengi og oppsummere 

tekster 

Lesing 

Utforske, tolke og reflektere 

over fagalige tekster 

 

Regning 

Sammenfatte og sammenligne 

informasjon 

 

Digital 

Søke etter informasjon 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Drøfter årsaker og virkninger av sentrale 

internasjonale konflikter knyttet til andre 

verdenskrig.  

● Drøfter ideal om menneskeverd diskriminering 

og utvikling av rasisme av et historisk og nåtidig 

perspektiv. 

 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer noen årsaker og virkninger av sentrale 

internasjonale konflikter knyttet til andre 

verdenskrig.  

● Formidler tanker om menneskeverd, 

diskriminering og utvikling av rasisme. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noe om andre verdenskrig.  

● Kan noe om menneskeverd og diskriminering.  
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknologi og 

design 

 

 

 

 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge 

og gjennomføre 

undersøkelser av dem 

og diskutere 

observasjoner og 

resultater i en rapport 

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. 

● Formulerer testbare hypoteser, 

planlegger og gjennomfører 

undersøkelser av dem og diskuterer 

observasjoner og resultater i en rapport 

● Vurderer de fysiske og kjemiske 

egenskapene til metaller. 

Forstår og tolker 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap og forklaringer. 

● Planlegger og gjennomfører 

undersøkelser og beskriver 

observasjoner og resultater i en rapport. 

● Forklarer de fysiske og kjemiske 

egenskapene til metaller.  

Finner og henter ut informasjon 

● Tar i bruk noen naturfaglige begreper 

for å formidle kunnskap 

● Gjennomfører forsøk og fører 

resultatene inn i en rapport. 

● Gjengir fakta om metaller. 

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  

Emne  

Kompetansemål 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 stadig mer 

utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digitale verktøy 

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

  

 

Analyserer og reflekterer 

• 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 

 

Forstår og tolker 

• 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 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Kan noen ord fra emnet 
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FRANÇAIS 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Pouvoir 

Spørreord 

 

Kommunikasjon 

Veibeskrivelse 

Bygninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangere 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

 

 

Utdelt hefte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Behersker veibeskrivelser på fransk. 

● Har et rikt ordforråd om emnet. 

● Kan navnet på bygninger på fransk. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kan forstå og gi enkle veibeskrivelser på 

fransk. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep. 

● Anvender franske navn på en del 

bygninger. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan forstå enkle veibeskrivelser på fransk. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Lister opp navn på noen bygninger. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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ESPAÑOL  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Adjektivbøying 

 

 

Kommunikasjon 

Å kunne 

beskrive og 

sammenligne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Mat i Spania og 

Norge 

 

 

 

 

 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlig tilpassede tekster 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Sammenlikne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområde og i Norge 

 

 

 

¡Vale! 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommuniserer 

med forståelig 

uttale 

 

Skriftlig 

Forstår og 

bruker språket i 

egne tekster 

 

Lesing 

Forstår og finner 

informasjon i 

ulike tekster 

 

Regning 

Bruker tall i 

praktiske 

situasjoner 

 

Digital  

Bruke digitale 

hjelpemidler 

som støtte i 

språklæringen 

 

Analyserer og reflekterer 

● Behersker bøyning av adjektiv  

● Kan bruke GUSTAR for å uttrykke hva du 

og andre liker/ikke liker 

● Forstår og kan bruke ord du trenger for å 

planlegge med venner om å arrangere  en 

fest. 

 

Forstår og tolker 

● Har forstått hvordan adjektiv bøyes på 

spansk 

● Forstår og kan bruke GUSTAR for å 

uttrykke hva du liker/ikke liker 

● Kan si hva du trenger for å handle inn til 

en fest 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan bøye adjektiv etter kjønn 

● Kan si hva du liker 

● Kjenner til noen ord knyttet til mat 
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Engelsk fordypning  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

Identifisere kjennetegn 

ved ulike teksttyper og 

bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

Eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike 

sjangere 

 

 

 

 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

Produsere skriftlig og 

presentere muntlig 

selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

Internett 

 

 

Bøker og hefter i 

ulike sjangere og 

ulikt tematisk 

innhold 

 

 

Utdelte oppgaver 

 

 

Film 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• Behersker bruk av sjangerkjennetegn 

i egen tekstproduksjon/presentasjon 

• Reflekterer over innhold og 

virkemidler i et eventyr 

• Kommuniserer på engelsk med et 

variert ordforråd og meget god uttale 

 

Forstår og tolker 

• Kjenner til og bruker sentrale 

sjangerkjennetegn i egen 

tekstproduksjon/presentasjon 

• Forklarer innholdet i et eventyr på 

en god måte 

• Kommuniserer på engelsk med et 

hensiktsmessig ordforråd og god 

uttale 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Identifiserer noen sjangerkjennetegn 

og bruker disse i egen 

tekstproduksjon/presentasjon 

• Gjenforteller hovedinnholdet i et 

eventyr 

• Kommuniserer noe på engelsk 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre rede for særtrekk ved 

nordisk design i et 

internasjonalt perspektiv 

 

 

 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjon 

 

 

 

Internett 

 

Kunstbøker 

 

Akantus kap.8 

s.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Presentasjon av eget arbeid 

 

Skriftlig 

Omsette fakta og ideer 

 

Lesing 

Nyttiggjøre seg informasjon 

 

Regning 

Sammenheng mellom 

estetikk og geometri 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gjør rede for særtrekk ved nordisk design  

● Dokumenterer eget arbeid i en 

multimediepresentasjon 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer nordisk design  

● Viser eget arbeid i en 

multimediepresentasjon 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om et produkt, nordisk design 

● Legger fram eget arbeid i en presentasjon 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

● Utholdenhet 

● Orientering 

● Styrketrening 

 
Trening og livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv 

 

 

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 

Bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 

Praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for trening 

 

Orientere seg ved bruk av kart og 

kompass i variert terreng og gjere 

greie for andre måtar å orientere seg 

på 

Praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjøre greie for 

allemannsretten 

 

 

Internett 

 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til andre og 

gi tilbakemelding 

 

Skriftlig 

Egenevaluering  

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 
 

Analyserer og reflekterer 

• Mestrer ulike styrkeøvelser teknisk, og forklarer 

hvilken treningseffekt øvelsene har          
• Mestrer intervall, kontinuerlige arbeid og fartslek som 

treningsform 
• Oppmuntrer medelever, gjør sitt beste, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og instrukser 
• Orienterer seg i variert terreng ved hjelp av kart på en 

effektiv måte 

 

Forstår og tolker 

• Trener på og utfører noen styrkeøvelser med riktig 

teknikk        

• Trener på og bruker intervall, kontinuerlig arbeid og 

fartslek som treningsform 

• Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser  

• Orienterer seg ved hjelp av kart i variert terreng 

•  

Finner og henter ut informasjon 

• Trener på grunnleggende styrkeøvelser for mage, 

rygg, bein og armer ·          

• Deltar på ulike løpsaktiviteter som fartslek, intervaller 

og langkjøring 

• Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

fysiske grenser 

• Beveger seg i variert terreng 
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Mat og Helse 
 

Hovedområde 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 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Aft

ZshnP8fs&t=182s  

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jwJ

My9PleXg  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=AftZshnP8fs&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=AftZshnP8fs&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=AftZshnP8fs&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=jwJMy9PleXg
https://www.youtube.com/watch?v=jwJMy9PleXg
https://www.youtube.com/watch?v=jwJMy9PleXg
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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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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysisk aktivitet 

● Crosstraining 

● Tennis 

● Ballspill 

 

 

 

 

 

Delta i 

gruppeaktiviteter 

eller individuelle 

aktiviteter som 

utfordrer både 

koordinative og 

fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, 

samhandle med og 

oppmuntre 

medelever 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til andre og gi 

tilbakemeldinger 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

faglige tema 

 

Digital 

Søke etter informasjon 

Bruker digitale verktøy 

og medium for å tilegne 

seg faglig kunnskap 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser et positivt engasjement i et 

bredt utvalg av aktiviteter 

● Viser god evne og innsats til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 

● Mestrer treningsformer knyttet til utvikling av 

kooordinative ferdigheter 

● Samhandler, veileder og motiverer andre elever i 

utvalgte aktiviteter 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser i noen grad 

medelever i utvalgte aktiviteter 

● Trener på, og utfordrer egne fysiske ferdigheter 

● Trener på og utfører treningsformer knyttet til 

utvikling av koordinative ferdigheter 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar og samhandler med andre elever i ulike 

aktiviteter 

● Deltar på ulike aktiviteter knyttet til utvikling av 

koordinative ferdigheter 

 

 

 



   

 
 

19 
 

Internasjonalt samarbeid 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samfunn og 

kultur 

 

Velge tema, hensiktsmessig 

kommunikasjonsteknologi og 

språk tilpasset formålet 

 

Planlegge, produsere og 

kommunisere innhold 

Etablere kontakt med 

enkeltelever eller grupper 

 

Benytte grunnleggende regler 

for nettvett, personvern, 

opphavsrett og ytringsfrihet 

 

Utveksle informasjon om 

miljø, livssyn, underholdning, 

sport og kultur med elever i 

andre land 

 

Utveksle synspunkter om 

forskjeller og likheter mellom 

egen og andres kultur og 

interesser 

 

Internett 

 

Diverse 

kilder 

 

FN 

rollespill 

 

 

Muntlig 

Lytte til og delta i samtaler om 

ulike tema 

  

Skriftlig 

Formidle egne og andres 

synspunkter på en tydelig og 

hensiktsmessig måte 

 

Lesing 

Finne nyttig informasjon, 

oppleve og forstå resonnement. 

Utvikle evne til å tolke og forstå 

ulike tekster 

 

Regning 

Bruke, sammenligne, analysere 

og presentere statistisk materiale 

som illustrerer utvikling og 

variasjon 

 

Digital  

Bruke digitale ressurser 

hensiktsmessig og utøve 

kildekritikk og nettvett 

 

Analyserer og reflekterer 

• Utvikler grunnleggende kunnskaper 

for nettvett, personvern, opphavsrett 

og ytringsfrihet 

• Presenterer et emne oversiktlig og 

med relevant informasjon og viser 

høy grad av innsikt og refleksjon 

 

Forstår og tolker 

• Bruker grunnleggende regler for 

nettvett, personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 

• Presenterer et emne oversiktlig og 

med informasjon og viser god 

forståelse og evne til å tolke stoffet 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Finner informasjon og bruker de 

grunnleggende regler for nettvett, 

personvern, opphavsrett og 

ytringsfrihet 

 

• Presenterer et emne med noe 

oversikt og informasjon  
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Kalender 5.periodeplan- med forbehold om endring 

  
 

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
10 

Hospitering      

Uke 
11 

Skriftlig 
vurdering 
hovedmål 

 9b Teks, 1 +2 t 
 
Konsert: 
Stavanger og 
havet 

   

Uke 
12 

Vurdering 
matematikk 

     

Uke 
13 

Vurdering 
historie/KRLE 

  Den 
kulturelle 
skolesekken: 
Sykkeltyv 
 

 9b Hist/KRLE 

Uke 
14 

Vurdering FSP 
Skriftlig 
vurdering 
ENG 

  Fransk, eng, 
spansk og 
tysk 
vurdering 

  

Uke 
15 

  Vurdering alle 
klasser Mat og 
Helse 

   

Uke 
16 

PÅSKE      

Uke 
17 

   Skolestart 
etter påske 
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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/


   

 
 

23 
 

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 

 


