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Gustav Klimt (1862-1918) 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 

Dere vil få invitasjon til Utviklingssamtaler som starter oppi uke 13/14. Samtalen nå på slutten av 

10.klasse er frivillig og dere velger om dere vil ta imot tilbudet.  

I uke 10 skal vi gjennomføre prøvemuntlig. Dette er en trening til muntlig eksamen i juni.  

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 14 Vi besøker Helsestasjon for ungdom og Metropolis fredag 3.april.  

 

 
 

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

Hovedomr

åde 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunik

asjon 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunik

asjon 

 

 

 

 

 

 

Språk, 

litteratur 

og kultur 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med 

relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy og medier 

 

Orientere seg i store 

tekstmengder på skjerm og 

papir for å finne, kombinere 

og vurdere relevant 

informasjon i arbeid med faget 

 

Gjenkjenne retoriske 

appellformer og måter å 

argumentere på 

 

Beskrive samspillet mellom 

estetiske virkemidler i 

sammensatte tekster, og 

reflektere over hvordan vi 

påvirkes av lyd språk og bilde 

 

Kontekst basisbok:   

Kapittel 3. Ord, 

bilde, lyd - 

sammensatte 

tekster s 65 

Reklame 

Tegneserie 

Film 

 

Kapittel 7 

Skjønnlitteratur - 

fantasi og 

virkelighet  

Lyrikk s 254 

 

Muntlig 

Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker 

og ideer.  

 

Skriftlig 

Skriv teksttyper som er 

relevante for faget og kunne 

ta i bruk norkfaglige 

begreper. 

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og få 

innsikt i andre menneskers 

tanker, opplevelser og 

skaperkraft. 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon 

i tekster  

 

Digital 

Bruke digitale medier og 

verktøy til å innhente 

informasjon. 

 

Karakter 5 og 6 

● Presenterer norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi 

● Finner, kombinerer og vurdere relevant 

informasjon i arbeid med faget 

● Gjenkjenner retoriske appellformer og måter 

å argumentere på 

● Beskriver samspillet mellom estetiske 

virkemidler i sammensatte tekster, 

● Reflekterer over hvordan vi påvirkes av lyd, 

språk og bilde 

 

Karakter 3 og 4 

● Presenterer norskfaglige og tverrfaglige 

emner 

● Finner og kombinerer relevant informasjon i 

arbeid med faget 

● Gjenkjenner måter å argumentere på 

● Forstår hvordan lyd, språk og bilde påvirker 

oss 

 

Karakter 1 og 2 

● Forteller om norskfaglige emner 

● Finner, informasjon i arbeid med faget 

● Kjenner til at lyd, språk og bilde påvirker oss 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

Society and 

Literature 

Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Express and justify own opinions about 

different topics. 

Introduce, maintain and terminate 

conversations on different topics by asking 

questions and following up on input. 

Use the central patterns for pronunciation, 

intonation, word inflection and different 

types of sentences in communication 

 

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 

 

Book: 

Lord of the 

Flies/The Boy in 

the Striped 

Pyjamas 

 

Full text (Lord of 

the Flies): 

http://colleronline.

weebly.com/uploa

ds/2/8/2/0/2820270

/lotf_text.pdf 

 

Audiobook: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_

ISlpkvWOFc&list

=PLBIt2s2YLwcf

ATKcAoTfdcNaE

ZDl_GQFI 

 

 

 

Oral 

Listen to, understand 

and discuss topics  

Writing 

Develop a more 

extensive repertoire of 

English words  

Reading 

Read English texts 

fluently and to 

understand, explore, 

discuss, learn from and 

to reflect upon 

different types of 

information. 

Numeracy 

Be familiar with units 

of measure used in 

English-speaking 

countries 

Digital skills 

Experience English 

texts in authentic 

situations 

Grade 5 and 6 

● Discusses and elaborates on British 

literature.  Expresses and justifies 

own opinions about the book. 
● Introduces, maintains and 

terminates conversations about the 

book by asking questions and 

following up on input. 
● Uses the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 
Grade 3 and 4 

● Discusses British literature.  

Expresses own opinions about the 

book.  Contributes in conversations 

about the book. 
● Uses the central patterns for 

pronunciation, intonation and word 

inflection in communication. 
Grade 2 

● Talks about British literature.  

Attends conversations about 

literature, and expresses some 

opinions about the book. 
● Uses English in communication 

http://colleronline.weebly.com/uploads/2/8/2/0/2820270/lotf_text.pdf
http://colleronline.weebly.com/uploads/2/8/2/0/2820270/lotf_text.pdf
http://colleronline.weebly.com/uploads/2/8/2/0/2820270/lotf_text.pdf
http://colleronline.weebly.com/uploads/2/8/2/0/2820270/lotf_text.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
https://www.youtube.com/watch?v=_ISlpkvWOFc&list=PLBIt2s2YLwcfATKcAoTfdcNaEZDl_GQFI
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Geometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetansemål: 
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kom 

 

Undersøkje og beskrive eigenskapar 

ved to- og tredimensjonale figurar og 

bruke eigenskapane i samband med 

konstruksjonar og berekningar 

Utføre, beskrive og grunngje 

geometriske konstruksjonar med 

passar og linjal[...] 

Bruke og grunngje bruken av 

formlikskap og Pytagoras’ setning i 

berekning av ukjende storleikar 

 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 

Kap. 4 Geometri i 

planet 

 

Arbeidsmetoder: 

Felles 

gjennomgang 

Arbeid 

individuelt, i par 

og i grupper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig   

Utvikle bruken fra et enkelt 

matematisk språk til å bruke 

presis fagterminologi og 

uttrykksmåte og presise 

begrep 

Skriftlig 

Bruke matematiske symbol 

og det formelle matematiske 

språket til å løse problem og 

presentere løsninger 

Lesing 

Forstå og bruke symbolspråk  

Regning  

Bruke symbolspråk, 

matematiske omgrep, 

framgangsmåter og varierte 

strategier til problemløysing 

og utforsking 

Digitale ferdigheter 

Bruke og vurdere digitale 

verktøy til beregninger, 

problemløysing, simulering 

og modellering 

Karakter: 5 og 6 

● Undersøker og beskriver egenskap 

ved to- og tredimensjonale figurer og bruker 

egenskapene i sammenheng med 

konstruksjoner og beregninger. 

● Utfører, beskriver og grunngir 

geometriske konstruksjoner med passar og 

linjal. 

● Bruker og begrunner bruken av 

formlikhet og Pytagoras’ setning i 

beregninger av ukjente størrelser. 

 

Karakter: 3 og 4 

● Beskriver egenskap ved to- og 

tredimensjonale figurer og bruker noen av 

egenskapene i sammenheng med 

konstruksjoner og beregninger. 

● Utfører geometriske konstruksjoner 

med passar og linjal. 

● Bruker Pytagoras’ setning i 

beregninger av ukjente størrelser. 

 

Karakter: 2 

● Nevner noen egenskap ved to- og 

tredimensjonale figurer. 

● Utfører enkle geometriske 

konstruksjoner med passar og linjal. 

 

https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
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KRLE 

 

Hovedområd

e 

Emne 

Kompetansemål Lærestoff  

Kilder  

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Religion, 

vitenskap og 

religionskritik

k 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

● Reflektere over 

forholdet mellom 

religion, livssyn og 

vitenskap  

●  

● Presentere eksempler 

på religionskritikk fra 

ulike 

livssynstradisjoner 

●  

● Samtale om og 

forklare hva religion 

er, og vise hvordan 

religion kommer til 

uttrykk på ulike 

måter.  

 
 

Horisonter 10”  

Gyldendal 

2007 

 

Kap. 5, 

104 - 125 

 

 

Muntlig  

Dialog, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig: 

Kunne uttrykke kunnskaper 

om og synspunkter på 

religion og livssyn, etikk og 

filosofi. 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff. 

 

Regning: 

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital:  

Utforske for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver. 

    

Analyserer og reflekterer 

● Reflekterer over forholdet mellom 

religion, livssyn og vitenskap 

● Presenterer ulike former for 

religionskritikk 

● Samtaler om og forklarer hva 

religion er, og vise hvordan religion 

kommer til uttrykk 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer forholdet mellom 

religion og vitenskap 

● Presenterer ulike former for 

religionskritikk 

● Samtaler om religion 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Vet hva religionskritikk er   

● Vet hva religion er 
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Samfunnsfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforskeren 

 

 

 

 

 

 

 
Drøfte årsaker og 

virkninger av sentrale 

internasjonale konflikter 

på 1900- og 2000-tallet. 

 

Vise hvordan hendelser 

kan fremstilles ulikt, 

drøfte hvordan interesser 

og ideologier kan prege 

synes på hva som blir 

opplevd som fakta og 

sannhet. 

 

Drøfte viktige endringer i 

samfunnet i nyere tid og 

reflektere over hvordan 

dagens samfunn åpner 

for nye endringer. 

 

Reflektere over 

samfunnsfaglige 

spørsmål ved hjelp av 

informasjon fra ulike 

digitale kilder og 

diskutere formål og 

relevans til kildene. 

 

Underveis: 

Historie 10 

 

Kap 2,3 og 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger ved å bruke fakta, 

teorier, definisjoner og fagombegrep i 

innlegg, presentasjonar og ytringer.  

  

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle 

og dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg 

å sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger.  

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og 

mennesker.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med 

og vurdere talltilfang om faglige tema, og 

å framstille dette i tabeller, grafer og 

figurer 

 

Digital:  kunne bruke digitale ressursar til 

å utforske nettsteder, søke etter 

informasjon, utøve kildekritikk og velge 

ut relevant informasjon om 

samfunnsfaglige tema.  

Analyserer og reflekterer 

● Drøfter årsaker og virkninger til 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Drøfter og reflektere over endringer i 

dagens samfunn. 

● Bruker samfunnsfaglige begrep 

● Viser hvordan historiske hendelser kan 

framstilles ulikt 

● Drøfte hvordan interesser og ideologi 

kan påvirke synet på hva som blir 

opplevd som fakta og sannhet.  

Forstår og tolker 

● Forklarer årsaker og virkninger av 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Bruker noen samfunnsfaglige begrep 

● Forklarer endringer i samfunnet i nyere 

tid. 

● Viser i noen grad hvordan hendelser 

kan framstilles ulikt 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til noen internasjonale 

konflikter på 1900- og 2000-tallet 

● Kjenner til endringer i samfunnet i 

nyere tid. 

● Bruker enkelte samfunnsfaglige begrep 
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Naturfag 
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fenomener 

og stoffer 

 

 

 

 

Gjøre rede for 

begrepene fart og 

akselerasjon, måle 

størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi 

eksempler på hvordan 

kraft er knyttet til 

akselerasjon 

Gjøre forsøk og enkle 

beregninger med 

arbeid, energi og 

effekt 

Gjøre greie for 

hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer og minsker 

skader ved uhell og 

ulykker 
 

Eureka 10  

Kap. 9 Kraft og bevegelse 

Kap. 10 Energi 

 

Forsøk: 

Å måle fart ute 

Å måle akselerasjon 

Friksjon 

Reaksjonstid 

 

 

Gruppediskusjoner om hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr kan 

hindre eller minske skader ved 

uhell og ulykker. 

 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og 

hypoteser, skrive forklaringer, 

sammenligne og reflektere over 

naturfaglig informasjon. 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige tekster. 

Regning 

Innhente, bearbeide og framstille 

tallmateriale. 

Digital  

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige 

tema. 

Karakterene 5 - 6 

● Gjør rede for begrepene fart og akselerasjon, måler 

størrelsene med enkle hjelpemidler, og gir eksempler 

på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

● Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi 

og effekt. 

● Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 

 

Karakterene 3 - 4 

● Gjør rede for begrepene fart og akselerasjon, måler 

størrelsene med enkle hjelpemidler. 

● Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi 

og effekt. 

● Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker 

 

Karakteren 2 

● Forteller hvordan fart kan måles og nevner 

benevningen for fart. 

● Nevner noe trafikksikkerhetsutstyr som minsker 

skader ved uhell. 
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

En kjent 

tysktalende 

person 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

 

 

Internett 

 

Auf Deutsch 3 

s. 205 - 212 

 

 

 

 

 

Muntlig 

vurdering: 

presentasjon 

av  

en person 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Karakter 5 og 6 

● Snakker tysk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Presenterer en utfyllende presentasjon om 

en kjent tysktalende person, og gir uttrykk 

for egne meninger. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Karakter 3 og 4 

● Snakker tysk med forståelig uttale. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Presenterer en kjent tysktalende person 

        og gir uttrykk for egne meninger. 

● Bruker grunnleggende språklige strukturer 

 

 

Karakter 2 

● Leser tysk med forståelig uttale. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Leser noen fakta om en kjent tysktalende 

        person. 
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Français 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Kjent, 

fransktalende 

person 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

Internett 

 

Ouverture 10: 

s. 62-63, 81-82.  

 

Film: Coco 

avant Chanel 

 

Skriftlig 

vurdering: mat, 

delingsartikkel, 

verb etc. 

 

Muntlig 

vurdering: 

presentasjon av 

en kjent, 

fransktalende 

person. 

 

 

 

 

 

Muntlig  

Vise evne til å lytte 

og tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over 

tekster. Skaffe seg 

innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Gjøre 

kvantifiseringer og 

målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale 

verktøy for å møte 

autentisk språk 

Karakter 5 og 6 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Presenterer en utfyllende presentasjon av en 

fransktalende person, og gir uttrykk for 

egne meninger. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding.  

 

Karakter 3 og 4 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om emnet. 

● Presenterer en fransktalende person, og gir 

uttrykk for egne meninger. 

● Bruker grunnleggende språklige strukturer. 

 

Karakter 2 

● Leser fransk med forståelig uttale. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Leser noen fakta om en fransktalende 

person. 

● Sier sin mening om personen. 
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Español plan 5 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Beskrive og 

vurdere egne 

arbeid 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kunne snakke om 

hva en holder på 

med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn  

 

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring med læring av det 

nye språket 

 

undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner  

 

gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

samtale om dagligliv, personer 

og aktuelle hendelser i 

språkområdet og i Norge  

 

Vale 3 

 

Utdelt materiale 

på ark og 

classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekster 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere 

grafiske 

fremstillinger i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale ferdigheter 

Bruke digitale 

hjelpemidler som 

støtte til 

språklæringen 

 

Karakter 5-6 

• Har kontroll på bruk av fortid, presens og 

framtid, og bruker disse i en tekst 

• Har et varierende og godt vokabular 

• Kan gi uttrykk for egne meninger og følelser 

• Forstår og bruker tall i praktiske situasjoner  

• Kan formulere spørsmål til andre og selv 

svare utfyllende på spørsmål fra andre 

 

 

• Karakter 3-4 

• Bruker noen forskjellige verbtider riktig 

• Kan uttrykke egne meninger 

• Har et godt vokabular 

• Kan bruke tall i praktiske situasjoner 

• Kan stille spørsmål til andre og svare på 

spørsmål fra andre 

 

 

• Karakter 1-2 

• Kjenner til noen verbtider 

• Kan bruke gustar 

• Gjenkjenner tall i skrift og tale 

• Kan svare på spørsmål fra andre 
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Engelsk fordypning 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Utforsking av 

språk og tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og 

mening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

presentere ordspråk og billedlige 

uttrykk på engelsk og 

sammenlikne med eget morsmål, 

og samtale om hvordan slike 

uttrykk kan representere ulike 

tenkemåter 

 

eksperimentere med ulike 

skriftlige og muntlige 

uttrykksformer i ulike sjangere 

 

utforske og vurdere hvordan 

digitale medier påvirker og 

endrer språk og kommunikasjon 

 

formidle medieoppslag fra 

selvvalgte engelskspråklige 

medier og lage egne oppslag 

 

framføre et program sammensatt 

av ulike uttrykksformer basert på 

egne eller andres tekster 

 

 

 

Internett 

 

Wevideo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Lager en reklamefilm med 

bevisste valg med tanke på 

virkemidler og budskap 
● Eksperimenterer med bruk 

av skriftlige uttrykksmåter i 

egenproduserte tekster 
● Snakker tydelig engelsk med 

passende stemmebruk og 

ordforråd 

 

 

Forstår og tolker 

● Lager en reklamefilm 

med noe hensyn til 

relevante virkemidler 
● Varierer uttrykksmåter 

skriftlig og muntlig i 

presentasjonen 
● Snakker tydelig engelsk 

 

 

Finner og henter ut 

informasjon 

● Lager en reklamefilm 
● Deltar i samtaler 
● Snakker engelsk 
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Kunst og håndverk Figgjokopp 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

Design 

 

 

  Stilisere motiv med ut-  

  gangspunkt  i egne skisser i  

  arbeid med mønster, logo og 

piktogrammer. 

 

  Designe produkter ut fra en   

  kravspesifikasjon for form og  

  funksjon 

 

Beskriver ulike 

løsningsaltnativer i design av 

et produkt ved hjelp av 

skisser og programvare 

 
 

 

 

 

Akantus,  

kapittel 11 

 

Internett 

 

Figgjo AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Reflektere over 

estetiske 

virkemidler 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg 

visuelt ved hjelp 

av tegn og 

symboler 

 

Lesing 

Få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med 

proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon 

 

 

Karakter 5 og 6 

• Stiliserer et motiv med utgangspunkt i egne skisser 
• Designer dekor på koppen med tanke på form og farge 

• Designet viser kreativitet i komposisjon og fargebruk  

• Beskriver ulike løsningsalternativer på designet ved hjelp 

av skisser og gode forklaringer 

 

• Karakter 3 og 4 

• Stiliserer et motiv med utgangspunkt i egne skisser 
• Dekoren  har god form og fargebruk 
• Skriver/forteller om designet på koppen med hjelp av 

skisser og forklaringer 

 

 

• Karakter 2 og 1 

• Lager et motiv etter egne skisser 
• Dekoren er godt plassert på koppen 
• Dekoren her flere farger 
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Kunst og håndverk - Søm 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

 

 

Design 

 

 

  

  Designe produkter ut fra en   

  kravspesifikasjon for form og  

  funksjon 

 

Beskriver ulike 

løsningsaltnativer i design av 

et produkt ved hjelp av 

skisser og programvare 

 

Lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere 

kvaliteten av eget håndverk 

 

 

Drøfte mote, pris og kvalitet i 

et forbrukerperspektiv 

 
 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akantus 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Reflektere over 

estetiske 

virkemidler 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg 

visuelt ved hjelp 

av tegn og 

symboler 

 

Lesing 

Få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med 

proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon 

 

 

Karakter 5 og 6 

• Beskriver ulike løsningsalternativer på designet ved hjelp 

av skisser og gode forklaringer 
• Drøfter og begrunner eget valg av idé 
• Lager et produkt med god kvalitet, med utgangspunkt i 

egne skisser 
• Designet viser kreativitet i komposisjon og fargebruk  

• Reflekterer over kvalitet på eget arbeid og hva som kunne 

vært annerledes 

 

• Karakter 3 og 4 

• Tegner skisser for å utvikle en av ideene mine 
• Forklarer valg av idé 

• Lager et produkt som kan brukes 

• Produktet har god form og fargebruk  
• Vurderer kvalitet på eget produkt 

 

• Karakter 1 og 2 

• Tegner skisser som viser ideene mine 
• Lager et produkt etter egne skisser 
• Dekoren her flere farger 
• Beskriver eget arbeid 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og livsstil 

 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheiter i utvalgte lagidretter, 

individuelle idretter og 

alternative bevegelsesaktiviteter 

Praktisere fair play ved å bruke 

egne ferdigheter og kunnskaper 

til å gjøre andre gode 

 

 

 

Bruker lek og ulike 

treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

 

 

 

 

Internett 

 

Egenvurdering 

 

Faglitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Samhandler, 

veileder og lytter 

til andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultater 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

 

Karakter 5 og 6        

● Mestrer tekniske og taktiske ferdigheter i 

ballspill, praktiserer og forklarer regler 
● Oppmuntrer medelever, gjør sitt beste, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
Utfører danser fra norske kulturtradisjon og fra 

andre kulturer 

 

Karakter 3 og 4   

● Trener på og bruker tekniske og taktiske 

ferdigheter i ballspill 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser  

● Trener på og mestrer delvis danser fra norske 

kulturtradisjoner og fra andre kulturer 

 

 

Karakter 2 

● Deltar på ulike ballspill og lekpreget aktiviteter 

● Samhandler med medelever, trener på å utfordre 

egne fysiske grenser 

● Deltar på ulike danser fra norske og andre 

kulturtradisjoner  
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter som 

utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

 

Gjøre sitt beste, samhandle med 

og oppmuntre medelever 

Samtale om sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, 

mestring og bevegelsesglede 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og 

veileder andre  

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og 

vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og 

medium for å 

tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser 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  
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Innsats for andre 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

Planlegge praktiske tiltak 

som medfører sosial 

verdiskaping for valgt 

målgruppe 

 

Følge etiske retningslinjer 

og tilpasse 

kommunikasjon og 

samhandling til valgt 

målgruppe 

 

Gjennomføre planlagte 

tiltak 

 

Presentere og vurdere det 

frivillige arbeidet ut fra 

erfaringer og samhandling 

med målgruppen og 

relevante aktører 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne perioden, uke 10 – 17, 

benyttes timene til 

fagtime/studietid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 
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Kalender 5.periodeplan 

  

 
 

Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 10 Prøvemuntlig man-ons Prøvemuntlig 
  

Uke 11 Samfunnsfagprøve 
FSP vurdering 

  
Fransk s.vurdering 
Spansk vurdering 
Tysk vurdering 

Samf 10C Samf 10D 

Uke 12 Matematikkprøve 
     

Uke 13 Bokmål tekst 
 

10B 10C 10D 10A  

Uke 14 
     

Vi besøker helsestasjon for ungdom og Metropolis 

Uke 16 KRLE muntlig vurdering  2. påskedag 
FRI 

Planleggingsdag 
FRI 

1.skoledag etter påske 10D KRLE 
10A KRLE  

10 B KRLE 

Uke 17 FSP vurdering 
Engelsk Skriveøkt 
KRLE muntlig vurdering 

Fransk m. vurdering 
Spansk m.vurdering 
Tysk vurdering 

10B KRLE Fransk m.vurdering 
Spansk m.vurdering 
Tysk vurdering 
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Arbeidsplan uke 10 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og 

reflekterer  
NOR  Sammensatte tekster s 65 Les s 66 - 68 Informasjon 

Test deg selv s 68 

Les s 66 - 68 

Informasjon 

Test deg selv s 68 

Les s 66 - 68 

Informasjon 

Test deg selv s 68 

MAT  Kapittel 4 Geometri - Grunntall 10 (Konstruksjon, egenskaper ved todimensjonale figurer, Pytagoras læresetning, 

formlikhet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature -  

Lord of the Flies introduction 

Trial - oral exams  

SAM  Vi jobber videre fra der dere kom i uke 8. Husk det er prøve i uke 11 

NAT  Kraft og bevegelse; fart og akselerasjon, les 

s. 174 - 177. 

Les igjennom sidene 174-177 

KRLE Prøvemuntlig  
   

Tysk  Prøvemuntlig 
   

Spansk Examen oral 
   

Fransk  Prøvemuntlig 
   

Eng ford Prøvemuntlig 
 

Fysisk aktivitet og 

helse 

Prøvemuntlig 

UTV 
    

Krø Prøvemuntlig 
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Arbeidsplan uke 11 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Sammensatte tekster  , grafisk design s 

69 

Les s 69 - 70 

Bruk nettet til a finne et par 

reklamer 

Les s 69 - 73 

Bruk nettet til a finne et 

par reklamer 

Les s 69 - 73 

Bruk nettet til a finne et par 

reklamer 

MAT  Kapittel 4 Geometri - Grunntall 10 (Konstruksjon, egenskaper ved todimensjonale figurer, Pytagoras læresetning, 

formlikhet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature -  

Lord of the Flies chapter 1-3 

Read Chapters 1-3, and fill in the worksheets. 

SAM  PRØVE I DEN KALDE KRIGEN. Klassene har kommet litt ulikt i pensum på grunn av revyperioden. Kapittel 1 blir felles for 

alle klassene. Den enkelte faglærer vil informere i uke 10 om hva som kommer i tillegg til dette kapitlet. 

NAT  Kraft og bevegelse; fart og akselerasjon, 

les s. 174 - 177. 

   

KRLE  Kap. 5 

Religion, vitenskap og religionskritikk 

 

Les s. 104 - 112 

Gjør oppgave 1 og 2 s. 112 

  

Gjør oppgave 2 - 4 s. 112 Gjør oppgave 1-5 s. 112 

Tysk  Skriftlig vurdering - onsdag Øv på tekster, gloser (inkl. adjektiv s. 100), bøyning av verb. Innholdet i teksten skal 

være en presentasjon av deg og dine fremtidsplaner. 

Spansk Prueba escrita 

Argentina 

Verbos reflexivos + la hora - los días + el tiempo libre + opiniones  

Fransk  Skriftlig vurdering (onsdag) Øv til prøven: matgloser, delingsartikkel, pouvoir, vouloir, boire, le passé composé + 

med être ++ 

Eng ford We talk about persuasive language in 

advertisement 

 

Wednesday: How to presentation with 

Marlene  
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Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Uteaktiviteter. Ta med klær til å være ute. 

UTV 
    

Krø Dans 

Styrketrening/Crosstraining 

Egenvurdering  
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Arbeidsplan uke 12 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon  Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  
NOR  Bilder som språk s 77 Les s 77 - 80 

Lag egen reklame. Bruk 

virkemidler, se i Kontekst 

Les s 77 - 80, 81 - 83, 85 

Lag egen reklame. Bruk 

virkemidler, se i Kontekst 

Les s 77 - 80, 81 - 83, 85 

Lag egen reklame. Bruk 

virkemidler, se i Kontekst 

MAT  Kapittel 4 Geometri - Grunntall 10 (Konstruksjon, egenskaper ved todimensjonale figurer, Pytagoras læresetning, 

formlikhet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature -  

Lord of the Flies 

chapter 4-6 

Literary conversations at the start of the week. Bring your worksheets from last week to the conversation.  

Read Chapters 4-6, and fill in the worksheets. 

SAM  Historie s. 34 - 37 “Husker du?” spørsmål 6,7,9 og 10 

s. 37 

“Husker du” spørsmål 6,7,8, 9, 10 

og 11 s. 37 

Gjør oppgave 3 s. 47. Arbeidet 

med oppgaven skal være avsluttet i 

løpet av uke 13 

NAT  Kraft og bevegelse; 

egenskaper til krefter 

Newtons første lov. 

Les s.178 - 181. 

   

KRLE  Kap. 5 

Religion, vitenskap 

og religionskritikk 

 

Les s. 105-112 

Vi arbeider i grupper på fire. De 

fire synene mellom religion og 

vitenskap fordeles på medlemmene 

i gruppa. Forbered dere og 

gjennomfør en diskusjon der hver 

enkelt må forklare og forsvare 

“sitt” syn 

Vi arbeider i grupper på fire. De 

fire synene mellom religion og 

vitenskap fordeles på medlemmene 

i gruppa. Forbered dere og 

gjennomfør en diskusjon der hver 

enkelt må forklare og forsvare 

“sitt” syn 

Vi arbeider i grupper på fire. De 

fire synene mellom religion og 

vitenskap fordeles på medlemmene 

i gruppa. Forbered dere og 

gjennomfør en diskusjon der hver 

enkelt må forklare og forsvare 

“sitt” syn 

Tysk  Präsentation: 

Eine Biographie 

s 203 - 212 

Eine Biographie s 212 Eine Biographie s 212 Eine Biographie s  

Spansk Película: Los diarios 

de motocicleta 

Vemos una película sobre América Latina y Che Guevara. 

Fransk  Kjent, fransktalende 

person 

Jobb med presentasjonen din av en 

kjent, fransktalende person. 

Jobb med presentasjonen din av en 

kjent, fransktalende person. 

Jobb med presentasjonen din av en 

kjent, fransktalende person. 
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s. 62-63 + s. 81-82 i 

Ouverture 

Eng ford How to Monday: 

Let’s get cooking 

with Leah and 

Camilla 

 

How to make a 

persuasive 

advertisement 

 

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Vi deltar på et undervisningsopplegg på UIS 

UTV 
    

Krø Undervisning på UIS av studenter på idrettsfdag.  
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Arbeidsplan uke 13 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Reklame s 85 Les s 85 -89 

Test deg selv s 90 Oppg 

s 90 

Les s 85 -89 

Test deg selv s 90 Oppg 

s 90 

Les s 85 -89 

Test deg selv s 90 Oppg s 90 

MAT  Kapittel 4 Geometri - Grunntall 10 (Konstruksjon, egenskaper ved todimensjonale figurer, Pytagoras læresetning, 

formlikhet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature -  

Lord of the Flies chapter 7-9 

Literary conversations at the start of the week. Bring your worksheets from last week to the 

conversation.  

Read Chapters 7-9, and fill in the worksheets. 

SAM  Historie s. 38 - 41 “Husker du”  spørsmål 

12, 13, 14 og 15 s. 41 

“Husker du?” spørsmål 

12, 13, 14 og 15 s. 41 

Skriv en tekst om det 

som skjedde i 

Kambodsja 

Fullføre oppgave s. 47 

NAT  Kraft og bevegelse; egenskaper 

til krefter Newtons tre lover.  

Les s.178 - 183. 

Gjør nøkkelspørsmål 

s.180 og 183 

Redegjør for Newtons 

tre lover. 

Forklar sammenhengen mellom kraft, 

masse og akselerasjon, og gi konkrete 

eksempler med tilhørende utregning 

KRLE  Kap. 5 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk 

Les s. 113-125 

Gjør oppgave 1 og 2 s 

125 

Gjør oppgave 2, 3 og 4 

s. 125 

Gjør oppgave 5, 6 og 7 s. 125 

Tysk  Eine Biographie Jobb videre med 

presentasjonen din.  

Jobb videre med 

presentasjonen din.  

Jobb videre med presentasjonen din.  

Spansk Película: Los diarios de 

motocicleta 

 

Don Quijote/Cervantes  

Deberes: tienes que buscar información sobre Don Quijote y Sancho Panza.  

Escribe 5 frases. 

Fransk  Kjent, fransktalende person Jobb videre med 

presentasjonen din. 

Jobb videre med 

presentasjonen din. 

Jobb videre med presentasjonen din. 
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Eng ford Work with advertisement 

 

Wednesday: How to 

presentation (20 min): Paper 

hearts with Thea  

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

Vi deltar på et undervisningsopplegg på UIS. 

UTV 
    

Krø Undervisning på UIS av studenter på idrettsfdag.  
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Arbeidsplan uke 14 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Tegneserie s 91 

Film s 95 

Les s 91 - 98 

Lag en tegneseriestripe 

Beskriv en  musikkvideo 

Les s 91 - 98 

Lag en tegneseriestripe 

Beskriv en  musikkvideo 

Les s 91 - 98 

Lag en tegneseriestripe 

Beskriv en  musikkvideo 

MAT  Kapittel 4 Geometri - Grunntall 10 (Konstruksjon, egenskaper ved todimensjonale figurer, Pytagoras læresetning, 

formlikhet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature -  

Lord of the Flies chapter 

10-12 

Literary conversations at the start of the week. Bring your worksheets from last week to the 

conversation.  

Read Chapters 10-12, and fill in the worksheets. 

SAM  Utviklingen i Europa og 

den kalde krigens 

avslutning s. 49 - 55  

“Husker du?” 

Spørsmål 1,2 5 og 7 s. 55 

“Husker du?” 

Spørsmål 1,2,3,4,5,6, og 7 s. 55 

“Husker du?” 

Spørsmål 1,2,3,4,5,6, og 7 s. 55 

NAT  Trafikksikkerhet 

Kraft, fart og energi i 

trafikken 

Les s. 204 – 205 

Fortell om 

trafikksikkerhetsutstyret du 

kjenner til i forbindelse med 

bilkjøring.  

Gi eksempler på hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr hindrer 

eller minsker skader ved uhell. 

Bruk begrepet akselerasjon og 

relevante Newtons lover i 

forklaringen om hvordan 

trafikksikkerhetsutstyr virker. 

KRLE  Forberedelse til prøve i 

kapittel 5 

 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk  

Les s. 104-125 Les s. 104-125 Les s. 104-125 

Tysk  Film Jobber med presentasjonen  Jobber med presentasjonen Jobber med presentasjonen 

Spansk Preparación para la prueba 

oral semana 17 

Deberes: tienes que buscar información sobre tu artista.  

Vas a tener una presentación sobre un/una artista del mundo hispanohablante.  

Fransk  Film: Coco avant Chanel Jobb videre med presentasjonen 

din og øv på framføring. 

Jobb videre med presentasjonen 

din og øv på framføring. 

Jobb videre med presentasjonen din 

og øv på framføring. 

Eng ford Work with and hand in 

advertisement  

 

 

Hand in advertisement on Classroom by Friday 22.00 
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Wednesday: How to 

presentation (20 min): 

How to: Driving a scooter 

with Vetle  
Fysisk 

aktivitet 

og helse 

Crosstraining 

UTV 
    

Krø Dans 

Styrketrening/Crosstraining 

Egenvurdering 
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Arbeidsplan uke 16 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og reflekterer  

NOR  Kontekst s 105 Lag reklamefilm eller 

musikkvideo 

Lag reklame eller musikkvideo Lag reklamefilm eller musikkvideo 

MAT  Kapittel 7 Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet - Grunntall 10 (Diagrammer på papir og digitalt, mål for 

sentraltendens og variasjonsbredde, kildekritikk, kombinatorikk, sannsynlighet) Ellers se classroom!  

ENG  Literature - Literary 

conversations 

Literary conversations. Bring your worksheets from week 14 to the conversation.  

SAM  De tidligere 

kommuniststatene etter 

den kalde krigen 

Les. s. 59-65 

“Husker du” 

Oppgave 1-5 s. 62 

Oppgave 6-10 s. 67 

 

Leveres inn etter uke 17 

“Spørsmål” 

Oppgave 1-4 s. 68 

Oppgave 1 s. 69 

 

Leveres inn etter uke 17 

Oppgave 1 s. 69 

Oppgave 2 s. 69 

 

Leveres inn etter uke 17 

NAT  Kapittel 10 – Energi 

Arbeid, energi og effekt 

Les s. 192 – 193 og 202-

203 

Forklar begrepene arbeid, 

energi og effekt. Vis 

eksempler på bruk. 

Forklar begrepene arbeid, energi og 

effekt, samt vis hvilke uttrykk en tar 

i bruk ved beregning av disse 

størrelsene. 

Forklar begrepene arbeid, energi 

og effekt, og vis med eksempler 

hvordan de ulike størrelsene kan 

beregnes. 

KRLE  Muntlig vurdering i kap. 5 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk 

Les s. 104-125 Les s. 104-125 Les s. 104-125 

Tysk  Jobber med 

presentasjonen(uke 17) 

Jobber med 

presentasjonen 

Jobber med presentasjonen Jobber med presentasjonen 

Spansk Preparación para la prueba 

oral semana 17 

Tienes que terminar tu presentación. Más información en Classroom. 

Fransk  Kjent, fransktalende person Øv på framføring (uke 

17). 

Øv på framføring (uke 17). Øv på framføring (uke 17). 

Eng ford No lesson on Monday 

 

Wednesday: How to with 

Falna 
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Practice speaking and 

argumentation skills  
Fysisk 

aktivitet og 

helse 

 

UTV 
    

Krø Innebandy  
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Arbeidsplan uke 17 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon  

Forstår og tolker   Analyserer og 

reflekterer  
NOR  

 
Presenter reklamefilm eller 

musikkvideo 

Presenter reklamefilm eller 

musikkvideo 

Presenter reklame eller 

musikkvideo 

MAT  Kapittel 7 Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet - Grunntall 10 (Diagrammer på papir og digitalt, mål for 

sentraltendens og variasjonsbredde, kildekritikk, kombinatorikk, sannsynlighet) Ellers se classroom!  

ENG  English written assignment at school Bring all your notes from Lord of the Flies to the writing session. 

SAM  De tidligere kommuniststatene etter 

den kalde krigen 

Les. s. 59-65 

Fortsette på oppgaver fra 

uke 16 

Fortsette med oppgaver fra 

uke 16 

Fortsette med oppgaver 

fra uke 16 

NAT  Repetisjon til fagsamtale. 
   

KRLE  Muntlig vurdering i kap. 5 

Religion, vitenskap og religionskritikk 

Les s. 104-125 Les s. 104-125 Les s. 104-125 

Tysk  Muntlig vurdering 

Eine Biographie 

Muntlig vurdering: Presentasjon 

Spansk Prueba oral 
   

Fransk  Muntlig vurdering Muntlig vurdering: En kjent, fransktalende person (google presentasjon). 

Eng ford Practice speaking and argumentation 

skills 

 

Wednesday How to: Eline og Elin 

 

Fysisk 

aktivitet og 

helse 

 

UTV 
    

Krø Innebandy  
 


