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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 

Utviklingssamtaler starter oppi uke 14/15 

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 11 Skolekonsert: Stavanger og Havet 12.mars 

• Uke 15 Vi får besøk av Trygg trafikk med foredraget «Ikke tøft å være død» 8.april 

 

 
 

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

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasj

on 

 

 

 

 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasj

on 

 

 

 

Språk, 

litteratur og 

kultur 

 

 

 

 

 

Presentere norskfaglige og tverrfaglige 

emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy 

og medier 

Vurdere egne og andres muntlige 

framføringer ut fra faglige kriterier 

Samtale om form, innhold og formål i 

litteratur, teater og film og framføre 

tolkende opplesing og dramatisering 

 

 

 

 

 

Presentere tema og uttrykksmåter i et 

utvalg sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk litteratur. 

 
Kontekst 

s. 272 - 278 

 

Henrik Ibsen - 

Vildanden 

(utdrag) 

 

Pegasus 

s. 103 -130 

(Hefte som 

elevene får på 

skolen/på 

classroom) 

Muntlig 
Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker og ideer 

 

Skriftlig 
Uttrykker, bearbeider og 

kommuniserer tanker og meninger 

 

Lesing 
Engasjere seg i tekster og få innsikt 

i andre menneskers tanker, 

opplevelser og skaperkraft 

 

Regning 
Tolke og forstå informasjon i 

tekster som inneholder tall, 

størrelser eller geometriske figurer 

 

Digital  
Bruke digitale medier og verktøy 

til å innhente informasjon og 

redigere tekster 

Analyserer og reflekterer 
● Bruker relevant kunnskap, utdyper og reflekterer på 

selvstendig grunnlag over tekster og faglige emner. 

● Vurderer egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige 

kriterier. 

● Eleven deltar i samtaler og diskusjoner, viser forståelse for 

andres argument og driver samtalen videre gjennom saklig 

og grunngitt argumentasjon. 

● Eleven gjengir innhold, analyserer, tolker og sammenligner 

tekster ut fra ulike innfallsvinkler, gjør greie for bruken av 

virkemidler og reflekterer over den funksjonen de har. 

 

Forstår og tolker 

● Eleven viser kunnskap, forklarer og reflekterer over tekstar 

og faglege emne. 

● Kommer med innspill til andre elevers framføringer. 

● Eleven  deltar i samtaler og diskusjoner med grunngitte 

meninger og bruker innspill fra andre i den videre samtalen. 

● Eleven presenterer innhold, sammenligner og tolker enkelte 

sider ved tekster, gjør greie for og har en mening om 

hvordan enkelte virkemidler fungerer i teksten. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Presenterer oppgaven med noe bruk av faguttrykk. 

● Vurderer andres framføringer på en enkel måte. 

● Eleven deltar til en viss grad i samtaler og diskusjoner, gir 

innspill og formulerer egne meninger 

● Skriver tekster med noe tematisk sammenheng. 
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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 

 

Full text: 

http://colleronline.

weebly.com/upload

s/2/8/2/0/2820270/l

otf_text.pdf 

 

Audiobook: 

https://app.schooltu

be.com/video/d6cf1

5239c8e4b5a91c1/

Lord_of_the_Flies_

Audiobook_Chapte

r_1 

or 

https://www.youtub

e.com/watch?v=8y

RN5X5AiVg 

 

 

 

 

 

 

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 

Analysis and Reflection 

● Discusses and elaborates on Lord of 

the Flies.  Expresses and justifies 

own opinions about the book.  

Introduces, maintains and terminates 

conversations about Lord of the 

Flies by asking questions and 

following up on input. 

● Uses the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

Comprehension and Usage 

● Discusses Lord of the Flies,  

expresses own opinions about the 

book.  Contributes in conversations 

about Lord of the Flies 

● Uses the central patterns for 

pronunciation, intonation and word 

inflection in communication. 

Reproduction of Skills 

● Talks about Lord of the Flies.  

Attends conversations about Lord of 

the Flies, 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://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://app.schooltube.com/video/d6cf15239c8e4b5a91c1/Lord_of_the_Flies_Audiobook_Chapter_1
https://www.youtube.com/watch?v=8yRN5X5AiVg
https://www.youtube.com/watch?v=8yRN5X5AiVg
https://www.youtube.com/watch?v=8yRN5X5AiVg
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Matematikk 
 

Hovedomr

åde 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Måling 

 

 

 

 

 

 

Tal og 

algebra 

 

 

Gjere overslag over og berekne 

lengd, omkrins, vinkel, areal, 

overflate, volum, tid, fart og 

massetettleik og bruke og endre 

målestokk 

Velje høvelege måleiningar, 

forklare samanhengar og rekne 

om mellom ulike måleiningar[...] 

Gjere greie for talet π og bruke 

det i berekningar av omkrins, 

areal og volum 

Samanlikne og rekne om mellom 

heile tal, desimaltal, brøkar, 

prosent, promille[...] 

Gjere berekningar om forbruk, 

bruk av [...], inntekt, lån og 

sparing, setje opp budsjett og 

rekneskap ved å bruke rekneark 

og gjere greie for berekningar og 

presentere resultata 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgave

r 2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt.  

5 og 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, framgangsmåtar og 

varierte strategiar til 

problemløysing og utforsking 

Digitale ferdigheter 

Bruke og vurdere digitale verktøy 

til beregninger, problemløysing, 

simulering og modellering 

Analyserer og reflekterer  

● Kombinerer begreper og kunnskap fra 

ulike områder og behandle forskjellige 

matematiske representasjoner og formler på en 

sikker måte 

● Presenterer løsninger på en 

veldisponert, oversiktlig, systematisk og 

overbevisende måte 

 

Forstår og tolker  

● Har forholdsvis god begrepsforståelse 

og kunnskap om ulike representasjoner og 

formler og behandlingen av dem 

● Presenterer i varierende grad løsninger 

på en sammenhengende måte 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Har noe fag- og begrepsforståelse og 

kan bruke den i enkel ferdighetstrening 

● Presenterer fremgangsmåter, metoder 

og løsninger på en forenklet og mindre 

sammenhengende måte 
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KRLE 
 

Hovedområd

e 

Emne 

Kompetansemål Lærestoff  

Kilder  

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kristendom 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

● drøfte spørsmål 

knyttet til kristen 

misjon, humanitært 

arbeid og økumenisk 

virksomhet 

● drøfte 

kristendommens 

betydning for kultur 

og samfunnsliv 

● drøfte ulike syn på 

Bibelen 

 
 

”Horisonter 

10”  

Gyldendal 

2007 

 

Kap.9 og 5 

“ 

 

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 

● Drøfter spørsmål knyttet til kristen 

misjon i vår tid 
● Presenterer forholdet mellom 

religion og vitenskap 

● Drøfter ulike former for 

religionskritikk 

Forstår og tolker 

● Forstår og forklarer endringene innen 

kristen misjon  

●  

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til kristen misjon før og nå 

● Kjenner til at det er religionskritikk   
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Hovedomr

åde 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mangfold i 

naturen 

 

Fenomene

r og stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien og 

gjøre rede for 

observasjoner som 

støtter teorien 

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 og 10 

 

Viten.no: 

http://www.viten

.no/?evolusjon 

 

Forskning.no 

(animasjon): 

http://www.forsk

ning.no/artikler/

2004/oktober/10

98708157.68 

 

Hvordan 

evolusjon 

fungerer (norsk 

teksting) 
https://www.youtu

be.com/watch?v=

hOfRN0KihOU&t

=0s 

 

Muntlig 
Bruke naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap, formulere spørsmål, argumenter 

og forklaringer. 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og hypoteser, skrive 

forklaringer, sammenligne og reflektere 

over naturfaglig informasjon. 

 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige begreper, 

symboler, figurer og argumenter gjennom 

målrettet arbeid med naturfaglige tekster. 

 

Regning 
Innhente, bearbeide og framstille 

tallmateriale. 

 

Digital  
Bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier 

og kritisk vurdere kilder og velge ut 

relevant informasjon om naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

● Diskuterer og gjør rede for begrepene fart og 

akselerasjon ved hjelp av både ord og formler, og gi 

eksempler på hvordan kraft er knyttet til 

akselerasjon der det blant annet trekkes inn 

trafikksikkerhet. 

● Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, 

energi og effekt ved presis bruk av naturfaglige 

begreper, symboler og figurer. 

● Diskuterer evolusjonsteoriens argumenter. 

 

Forstår og tolker 

● Gjør rede for begrepene fart og akselerasjon ved 

hjelp av ord og gir enkle eksempler på at 

akselerasjon påvirker kraften. 

● Gir eksempler hvordan trafikksikkerhetsutstyr 

hindrer minsker skader ved uhell og ulykker. 

● Gjør forsøk og enkle beregninger med arbeid, 

energi og effekt. 
● Forklarer hovedtrekkene i evolusjonsteorien 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Forteller hvordan fart kan måles og nevner 

benevningen for fart. 

● Nevner noe trafikksikkerhetsutstyr som minsker 

skader ved uhell. 

● Gjør forsøk og skriver en enkel rapport 

● Nevner noen argumenter for evolusjonsteorien 

http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Miljøet og 

“verdensarven” 

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. 155 - 166 

 

 

 

 

 

Muntlig 

vurdering: 

presentasjon 

av 

verdensarven 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

Analyserer og reflekterer 

● Snakker tysk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Presenterer en utfyllende presentasjon om 

miljøet og verdensarven, og gir uttrykk for 

egne meninger. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Snakker tysk med forståelig uttale. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Presenterer hva “verdensarven” er, og gir 

uttrykk for egne meninger. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser tysk med forståelig uttale. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Leser noen fakta om “verdensarven” 

● Sier sin mening om miljøet. 
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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 

 

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 

 

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 

Analyserer og reflekterer 

● 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. 

 

Forstår og tolker 

● 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. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● 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 

 

 

Analyserer og reflekterer 

• 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 

 

 

• Forstår og tolker 

• 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 

 

 

• Finner og henter ut informasjon 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimentere med 

ulike skriftlige og 

muntlige 

uttrykksformer i ulike 

sjangere 

 

Identifisere kjennetegn 

ved ulike teksttyper og 

bruke disse i egen 

tekstproduksjon 

 

 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

 

 

 

 

Roman: 

“Lord of the Flies” 

 

Internett 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte og tale. Forstå og bruke språket i 

varierte sammenhenger. 

 

Skriftlig 

Forstå og bruke språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Styrke leseferdighetene og utforske og 

reflektere over stadig mer krevende 

tekster. 

 

Regning 

Lære nødvendige uttrykk og forstå 

grafiske framstillinger i hverdagslige 

sammenhenger. 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Behersker bruk av 

sjangerkjennetegn i egen 

tekstproduksjon 

● Skriver og snakker med variert 

ordforråd og få feil. Kommuniserer 

svært godt.  

 

 

Forstår og tolker 

● Kjenner til og bruker sentrale 

sjangerkjennetegn på en god måte 

● Skriver og snakker med forståelig 

engelsk. Kommuniserer godt.  

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Identifiserer noen sjangerkjennetegn 

og bruker disse i egen 

tekstproduksjon. 

● Skriver og snakker engelsk. 

Kommuniserer noe. 
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Kunst og håndverk 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

Design 

 

Masketeknikk 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjoner. 

 

 

Skape klær og drøfte mote, 

pris og kvalitet i et 

forbrukerperspektiv    

 

Designe produkter ut fra en 

kravspesifikasjon for form 

og funksjon 

 

Beskrive ulike  

løsningsalternativer i design  

av et produkt ved hjelp av  

skisser og digital 

programvare 

 

Lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere  

kvaliteten på eget håndverk 

 

 

Utdelt 

materiale. 

 

Nettsider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Å kunne uttrykke seg muntlig i 

kunst og håndverk om sitt eget og 

andres arbeid. 

 

Skriftlig 

Å omsett ideer til tegn. 

 

Lesing 

Å kunne tolke tegn og symboler 

og om å få inspirasjon til 

skapende arbeid. 

 

Regning 

Å kunne regne i kunst og 

håndverk innebærer blant annet å 

arbeide med proporsjoner og 

dimensjoner. 

 

Digital 

Å søke informasjon til inspirasjon 

for eget arbeid. Dokumentere og 

presentere eget arbeid. 

Analyserer og reflekterer 

● Skaper et produkt med dekor som 

gjenspeiler kreativitet i komposisjon og 

fargebruk 

● Viser forskjellige løsningsalternativ ved 

bruk av form og farge 

● .Lager et funksjonelt og godt bearbeidet 

produkt. 

● Beskriver og vurderer idé, 

arbeidsprosess og resultat. 

 

Forstår og tolker 

● Utvikler et produkt ut fra egen idé 

● Tegner forskjellige forslag til design 

● Lager et funksjonelt produkt. 

● Beskriver arbeidsprosessen. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Utvikler en idé og planlegger arbeidet. 

● Lager et produkt 

● Gjengir arbeidsprosessen 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Turn 

 

Volleyball 

 

 

 

 

 

 

Trening og 

livsstil 

 

 

Trene på og bruke ulike 

ferdigheter i utvalgte 

lagidretter, individuelle idretter 

og alternative 

bevegelsesaktiviteter. 

 

Praktisere fair play ved å bruke 

egne ferdigheter og 

kunnskaper til å gjøre andre 

gode. 

 

 

Bruke lek og ulike 

treningsformer til å utvikle 

egen kropp og helse. 

 

Forklare sammenhengen 

mellom fysisk aktivitet, livsstil 

og helse. 

 

Praktisere og forklare 

grunnleggende prinsipp for 

trening. 

 

Internett: 

http://ndla.no/nb/

node/2020 

 

http://ndla.no/nb/

node/6644 

 

http://ndla.no/nb/

node/14875 

 

https://ndla.no/n

b/node/125487?f

ag=46 

 

 
 

 

 

Muntlig 

Formidler inntrykk og 

opplevelser fra ulike 

aktiviteter. Lytte til andre og 

gi respons og være bevisst på 

mottakeren når en snakker. 

Samtale om regler. 

 

Lesing 

Hente, tolke, forstå og 

vurdere informasjon fra 

aktuelle tekster for faget. 

 

Regning 

Måler lengde, tider og krefter. 

Bruke, forstå og tolke når en 

skal planlegge og 

gjennomføre treningsarbeid. 

 

Digitalt 

Bruke digitale verktøy for å 

finne informasjon, planlegge 

aktivitet og trening. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Mestrer fair play og gjør andre gode. 

● Mestrer og bruker finger- og baggerslag. 

● Mestrer regler og bruker dem i spillet  

● Kan reglene i volleyball og bruker dem 

aktivt i spill. 

● Mestrer elementer innen turn. (Bukk, 

hodestående, hjul, håndstående og 

forlengs rulle) 
Forstår og tolker 

● Bruker fair play og forsøker å gjøre 

andre gode. 

● Kjenner til finger- og baggerslag. 

● Kjenner til regler og prøver å bruke dem 

i spill. 

● Kjenner til at det er forskjellige 

elementer i turn og prøver å utføre 

dem. (Bukk, hodestående, hjul, 

håndstående og forlengs rulle) 
Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Hørt om regler i volleyball. 

● Deltar i volleyball. 

● Kjenner til at det finnes forskjellige 

elementer innen turn. (Bukk, 

hodestående, hjul, håndstående og 

forlengs rulle). 

 

 

http://ndla.no/nb/node/2020
http://ndla.no/nb/node/2020
http://ndla.no/nb/node/6644
http://ndla.no/nb/node/6644
http://ndla.no/nb/node/14875
http://ndla.no/nb/node/14875
https://ndla.no/nb/node/125487?fag=46
https://ndla.no/nb/node/125487?fag=46
https://ndla.no/nb/node/125487?fag=46
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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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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområd

e 

Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Aktiviteter: 

Badminton 

Uteaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter 

eller individuelle 

aktiviteter som utfordrer 

både koordinative og 

fysiske ferdigheter. 

 

Gjøre sitt beste, 

samhandle med og 

oppmuntre medelever 

 

Utveksle synspunkter 

om aktuelle råd og 

anbefalinger om 

kosthold og fysisk 

aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og veileder andre 

 

 

Skriftlig 

Sammenligne og drøfte. Formidle egne 

tanker og meninger  

 

Lesing 

Forstår og tolker fagspesifikke 

tekster/oppskrifter 

 

 

Regning 

Tolker og vurderer faglige tema 

 

 

Digital 

Bruker digitale verktøy og medium for å 

tilegne seg faglig kunnskap 

 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser et positivt 

engasjement i et bredt utvalg av 

aktiviteter 

● Viser særlig evne og innsats til å 

utfordre egne fysiske ferdigheter 

 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser i 

noen grad medelever i utvalgte 

aktiviteter 

● Trener på og utfordrer egne 

fysiske ferdigheter 

● Trener på og utfører 

treningsformer knyttet til 

utvikling av koordinative 

ferdigheter 

 

Finner og henter ut informasjon  

● Deltar og samhandler med andre 

elever i ulike aktiviteter 

● Prøver å utvikle ferdighetene. 
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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 

      

Uke 
11 

  
Skolekonsert 

 
Tysk, Fransk, 
skriftlig 
vurdering 

 

Uke 
12 

   
Vurdering i 
matematikk 
1.-3.time 10A-D. 

  

Uke 
13 

Norsk sidemål 
skriveøkt 

 
Skriveøkt 10A 

   

Uke 
14 

    
Vurdering i 
naturfag 

 

Uke 
15 

Vurdering  
samfunnsfag og 
FSP  

 
Litteratur- 
samtaler norsk 

Trygg 
trafikk 

Fransk, Tysk 
muntlig 
vurdering 

10BC- vurdering i 
samfunnsfag  

Fransk, Tysk, 
muntlig 
vurdering 
Spansk skriftlig 
vurdering 

 

Uke 
16 

Påskeferie 
     

Uke 
17 

Vurdering i 
KRLE 
Engelsk skriving 

  
KRLE-prøve 10A 10c vurdering i 

KRLE 
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Arbeidsplan uke 10 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Prøvemuntlig    

MAT 

 

Prøvemuntlig Vi jobber med 

eksamensoppgaver: 

Del 1 fra 2017 

Vi jobber med 

eksamensoppgaver: 

Del 1 fra 2017 

Vi jobber med 

eksamensoppgaver: 

Del 1 fra 2017 

ENG 

 

    

SAM 

 

    

NAT 

 

Prøvemuntlig    

Spansk 

 

    

KRLE 

 

    

Tysk 

 

Prøvemuntlig    

Fransk 

 

NB! Prøve uke 11.    

Eng 

ford 

Prøvemuntlig denne uken.    

VF Int. 

sam. 

Internasjonale nyheter    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 11 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Muntlige fremføringer Jobb med fremføringer. 

MAT 

 

Kapt. 6: Målinger og 

beregninger; omkrets og 

areal s.227 - 241. 

6.60  6.66  6.67  6.86  6.95  6.105  

6.106  6.242 

Digital oppgave: 6.73 

6.70  6.96  6.100  6.107  

6.108  6.227  6.250 

Digital oppgave: 6.73 

6.90  6.92  6.97  6.101  6.109  

6.110  6.250 

Digital oppgave: 6.73 

ENG 

 

Lord of the Flies 

Chapter 1 - 3 

Read chapters 1 - 3. 

Fill in the worksheets. 

SAM 

 

De tidligere 

kommuniststatene etter den 

kalde krigen 

Les. s. 59-65 

“Husker du” 

Oppgave 1-5 s. 62 

Oppgave 6-10 s. 67 

“Spørsmål” 

Oppgave 1-4 s. 68 

Oppgave 1 s. 69 

Oppgave 1 s. 69 

Oppgave 2 s. 69 

NAT 

 

Evolusjon og klassifisering; Charles Darwin og naturlig utvalg. Les s.29 - 31. 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar hvordan naturlig utvalg bygger på de tre observasjonene: kampen for 

tilværelsen, ingen er like og egenskaper arves. 

Spansk 

 

Repetisjon av ulike 

grammatiske emner. 

Øv på quizlet 

Verb, substantiv, adjektiv, spørreord, preposisjoner. 

Vi arbeider med ulike oppgaver på ark og på classroom.  

Det du ikke blir ferdig med i timen må du gjøre hjemme. 

KRLE 

 

Å krysse grenser 

Les s 211-218 

Skriv 15 faktasetninger fra teksten Gjør oppg 1-5 s.219 Gjør oppg. 6 og 7 s.219 

Tysk 

 

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

presentasjon av deg og dine fremtidsplaner. 

Fransk 

 

Skriftlig vurdering 

(torsdag) 

Øv til prøve: matgloser, delingsartikkel, presens og le passé composé av: pouvoir, vouloir, boire, 

avoir, être, le passé composé + med être ++ (se listen vi laget i timen). 

Eng 

ford 

Lord of the Flies + 

grammar 

Read and finish worksheets. 

VF Int. 

sam. 

Besøk fra FN    

UTV     
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Arbeidsplan uke 12 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Muntlige fremføringer Jobb med fremføringer. 

MAT 

 

Vurdering i matematikk, halv dag. 

ENG 

 

Lord of the Flies 

Chapter 4 - 6 

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

conversation. 

Read chapters 4 - 6. 

Fill in the worksheets. 

SAM 

 

De tidligere 

kommuniststatene etter den 

kalde krigen 

Film: “No man’s land” 

Fyll ut filmark  

 

Film: “No man’s land” 

Fyll ut filmark 

Film: “No man’s land” 

Fyll ut filmark 

NAT 

 

Evolusjon og klassifisering; artsdannelse. Les s. 32-33. 

Forklar begrepene naturlig utvalg og mutasjon. Beskriv forskjellen mellom kunstig og naturlig utvalg samt i korte trekk hva som 

definerer at noe kan kalles en art. 

Spansk 

 

Repetisjon av ulike 

grammatiske emner. 

Øv på quizlet 

Verb, substantiv, adjektiv, spørreord, preposisjoner. 

Vi arbeider med ulike oppgaver på ark og på classroom.  

Det du ikke blir ferdig med i timen må du gjøre hjemme. 

Stasjonsarbeid 

KRLE 

 

Å krysse grenser 

Les s 219-225 

Gjør oppg 1 og 2 s.225 Gjør oppg. 2-5 s.225 Gjør oppg 5 s.225 og oppg 7 

s.227 

Tysk 

 

Kap. 8 Unsere Welt 

s. 156 - 166 

Tekst B s. 160 

Les tekst B. Skriv ned 6 gloser 

og oversett. Bruk ordlisten bak 

i boken.  

Les tekst B. Skriv ned 10 gloser 

og oversett. Bruk ordlisten bak i 

boken. Husk artikkel og 

flertallsendingen. 

Les tekst B. Skriv ned 12 

gloser 

og oversett. Bruk ordlisten bak 

i boken. Husk artikkel og 

flertallsendingen. 

Fransk 

 

Kjent, fransktalende person 

s. 62-63 + s. 81-82 i 

Ouverture 

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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Eng 

ford 

Lord of the Flies + Grammar Read and finish worksheets. 

VF Int. 

sam. 

Forberedelser til rollespill.    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 13 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Les side 273-278 i 

Kontekst. 

Nynorsk skriveøkt 

Gjør test deg selv s. 278. Gjør test deg selv s. 278. Svar 

også på oppgave 1 på samme 

side. 

Gjør test deg selv s. 278. Svar 

også på oppgave 6 på samme 

side.  

MAT 

 

Kapt. 6: Målinger og 

beregniger; s.242 - 252 

6.111  6.112  6.120  6.124  6.125  

6.129  6.130 

Digital oppgave: 6.141 

6.113  6.116  6.117 (D)  6.121  

6.126  6.127  6.133  6.134 

Digital oppgave: 6.142 

6.118  6.122  6.123  6.128  

6.136  6.137  6.138  6.140 

Digital oppgave: 6.143 

ENG 

 

Lord of the Flies 

Chapter 7 - 9 

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

conversation. 

Read chapters 7 - 9. 

Fill in the worksheets. 

SAM 

 

Norge: 

Arbeiderpartiets 

storhetstid 

Les s.102-105 

“Husker du” 

Oppgave 7-9 s. 105 

 

“Husker du” 

Oppgave 7-9 s. 105 

Les s. 95-101 

“Husker du” 

Oppgave 7-9 s. 105 

Les s.95-101 

NAT 

 

Evolusjon og klassifisering; systematikk. Les s. 34 - 37 

Velg 4 ulike arter, to dyr og to planter og plasser dem i systemet som presenteres på s.36 - 37. 

Spansk 

 

Spørreord 

Øv på quizlet 

Vi jobber med å stille og svare på spørsmål.  

Tema: Deg selv, familien din, fritid, interesser og skole.  

Øv på å svare på spørsmålene på arket du har fått.  

KRLE 

 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk 

Les s 103-112 

Gjør oppg 1 s 112 Gjør oppg 2-5 s.112 Gjør oppg 2-5 og 7 s.112 

Tysk 

 

Tekst C s. 162 - 163 Les tekst C og finn 6 gloser som 

du oversetter. 

Les tekst C. Skriv ned 6 gloser 

og oversett. Bruk ordlisten bak i 

boken. Husk artikkel og 

flertallsendingen 

Les tekst C. Skriv ned 6 gloser 

og oversett. Bruk ordlisten bak i 

boken. Husk artikkel og 

flertallsendingen. 

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 

Lord of the Flies + 

Grammar 

Read and finish worksheets. 

VF Int. 

sam. 

Forberedelser til 

rollespill. 

   

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 14 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

 Vi jobber med Vildanden av Henrik Ibsen på skolen. Skriv også en tekst om forfatteren på nynorsk. 

MAT 

 

Kapt. 6: Målinger og 

beregninger s.253 - 262 

6.145  6.146  6.147  6.154  

6.158  6.159  6.169  6.171  

6.173 

Digital oppgave: Opp.4 D2 2010 

6.148  6.149  6.151  6.155  

6.160  6.163  6.164  6.174  

6.175 

Digital oppgave: Opp.4 D2 

2010 

6.152  6.153  6.156  6.165  

6.166  6.167  6.176  6.177 

Digital oppgave:Opp.4 D2 

2010 

ENG 

 

Lord of the Flies 

Chapter 10 - 12 

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

conversation. 

Read chapters 10 - 12. 

Fill in the worksheets. 

SAM 

 

EU-samarbeid og samling i 

Europa 

Les s. 109-116 

“Husker du” 

Oppgave 1-8 s. 114 

Spørsmål 2-4 s. 116 

Oppgave 3 s. 117 

Oppgave 2 og 3 s. 117 

NAT 

 

Vurdering i naturfag; arv og miljø og evolusjon og klassifisering. 

K&H Innlevering av strikkeprodukt og dokumentasjon med skisser og planlegging. Husk å navne produktet med navn og klasse 

Spansk 

 

Forberedelse til prøve. 

Minikurs i grammatikk på 

classroom. 

Vi jobber med selvvalgte emner i forkant av prøven neste uke.  

Se alternativer og oppgaver på classroom. 

KRLE 

 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk 

Les s 113-118 

Gjør oppg 1 og 4 s.125 Gjør oppg 1-5 s. 125 Gjør oppg 2-5 s.112 

Tysk 

 

Bruk oppgaveoverskriften Welterbstätten som som søkeord og finn et sted i et tysktalende området. Lag en presentasjon om et av 

stedene. Presenteres i uke 15 for klassen. 

Fransk 

 

Kjent, fransktalende person 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. 

https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf
https://matematikk.net/res/eksamen/10-kl/V10_Del2.pdf
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Eng 

ford 

Lord of the Flies + Grammar Read and finish worksheets. 

VF Int. 

sam. 

Rollespill    

UTV     
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Arbeidsplan uke 15 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Muntlig vurdering Fag/litteratursamtale. 

Tema: Vildanden. 

MAT 

 

Kapt. 6: Målinger og 

beregninger, s.262 - 272. 

6.180  6.181  6.182  6.194  6.196  

6.203  6.204  6.217 

Digital oppgave: Oppg. 1 D2 P1 

2018 

6.183  6.184  6.185  6.199  

6.200  6.206  6.211  6.219  

6.220 

Digital oppgave: Oppg. 1 D2 

P1 2018 

 

6.180  6.189  6.190  6.200  

6.201  6.209  6.215  6.220  

6.223 

Digital oppgave: Oppg. 1 D2 

P1 2018 

 

ENG 

 

Lord of the Flies 

 

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

conversation. 

 

Work with themes and character descriptions 

SAM 

 

Prøve 

Les s. 59-64 

Les s. 102-104 

Les s. 109-115 

Prøve 

Les s. 59-64 

Les s. 102-104 

Les s. 109-115 

Prøve 

Les s. 59-64 

Les s. 102-104 

Les s. 109-115 

Prøve 

Les s. 59-64 

Les s. 102-104 

Les s. 109-115 

NAT 

 

Kraft og bevegelse; fart og akselerasjon, les s. 174 - 177. 

Forklar med utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse følgende begreper: momentanfart, gjennomsnittsfart, akselerasjon og 

benevningen m/s2. 

Spansk 

 

Skriftlig vurdering Du må kunne: Regelrette og uregelrette verb (fortid, presens og framtid), substantiv, adjektiv, 

spørreord og preposisjoner.  

Ordforråd så du kan skrive om dagligdagse temaer. 

 

KRLE 

 

Religion, vitenskap og 

religionskritikk 

Les s 118-125 

Skriv 15 faktasetninger Gjør opp 6 og 7 s. 125 Gjør opp 10 og 11 s. 125 

Tysk 

 

Muntlig vurdering Muntlig vurdering: presentere et sted fra Verdensarvslisten i et tysktalende område. 

https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
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Fransk 

 

Muntlig vurdering Muntlig vurdering: en kjent 

fransktalende person. 

Muntlig vurdering: en kjent 

fransktalende person. 

Muntlig vurdering: en kjent 

fransktalende person. 

Eng 

ford 

Lord of the Flies Writing assignment 

VF Int. 

sam. 

Besøk fra Johannes 

Læringssenter 

   

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 17 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Teksthefter fra gamle 

eksamener. 

Vi forbereder oss til siste skriveøkt i hovedmål, og jobber med gamle eksamenshefter. 

MAT 

 

Kapt. 6: Målinger og 

beregninger; “vi øver mer” 

6.225  6.228  6.238  6.242  6.247  

6.249  6.251  6.254  6.256  6.259  

6.264  6.262  6273 

Digital oppgave: Oppg.9 D2 P1 

2018 

6.227  6.250  6.253  6.255  

6.257  6.262  6.267  6.270  

6.271  6.274 

Digital oppgave: Oppg.9 D2 

P1 2018 

6.230  6.243  6.250  6.253  

6.258  6.263  6.265  6.267  

6.268  6.271  6.272 

Digital oppgave: Oppg.9 D2 

P1 2018   

ENG 

 

English writing session Bring all your notes from Lord of the Flies to the writing session. 

SAM 

 

Midtøsten, Iran, 

Afghanistan - konfliktfylte 

deler av verden 

Les s. 155-161 

“Husker du” 

Oppgave 1-8 s. 161 

Skriv et kort sammendrag 

der du får med det viktigste 

om konflikten mellom 

Israel og Palestina. 

Oppgave 1 s. 173 

NAT 

 

Kraft og bevegelse; egenskaper til krefter Newtons første lov. Les s.178 - 181. 

Ta utgangspunkt i kjennetegn for måloppnåelse og forklar ved hjelp av et eksempel hvorfor en kraft alltid har med to gjenstander å 

gjøre. Forklar også hvordan du kan benytte Newtons første lov til å forklare Voyagersondens videre ferd utover i verdensrommet. 

Spansk 

 

Lytte- og tekstforståelse Vi arbeider med lytte- og tekstforståelse. Oppgaver blir gitt i timen. 

KRLE 

 
 Prøve i uke 18 s. 104 -125 og 212-223 

Tysk 

 

Film: die Welle Det er spesielt fire karakterer som driver handlingen både i og utenfor klasserommet. Lærer Rainer 

Wenger, og elevene Marco, Tim og Karo. 

● Hvordan endres karakterene fra start til slutt? 

● Hva er motivasjonen for det karakterene gjør? Ta for dere karakterutviklingen til hver og en 

av dem. 

● Hvilke egenskaper er det som gjør at Wenger får med elevene i eksperimentet? 

https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
https://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver
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Fransk 

 

Film: Coco avant Chanel 

 

Beskriv hovedpersonen på fransk. Beskriv hovedpersonen på 

fransk. 

Skriv din mening om filmen og 

hvorfor du liker/ikke liker den 

på fransk. 

Eng 

ford 

Literary conversation, news 

and fruit café. 

Make a recording at school and hand in. 

VF Int. 

sam. 

Vi besøker Johannes 

Læringssenter. 

   

 

UTV 
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