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René François Ghislain Magritte (21. 

november 1898 – 15. august 1967) var 

en surrealistisk kunstner født i Lessines, Belgia. 

Hans produksjon omfattet bådetegninger, malerier, 

noen skulpturer og skrifter, inklusive etterlatte 

dagbøker med både tekst og skisser 

http://no.wikipedia.org/wiki/21._november
http://no.wikipedia.org/wiki/21._november
http://no.wikipedia.org/wiki/1898
http://no.wikipedia.org/wiki/15._august
http://no.wikipedia.org/wiki/1967
http://no.wikipedia.org/wiki/Surrealisme
http://no.wikipedia.org/wiki/Lessines
http://no.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://no.wikipedia.org/wiki/Tegning
http://no.wikipedia.org/wiki/Maleri
http://no.wikipedia.org/wiki/Skulptur
http://no.wikipedia.org/wiki/Skisse
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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 

Alle elever og foresatte må lese i gjennom informasjonsskrivet «Til deg på 10.trinn» som ligger på 

nettsiden. Elevene har også fått dette med seg hjem tidligere i år. Her finner dere informasjon om 

standpunktkarakterer, eksamen og hva en eventuelt må gjøre hvis en skal klage på en karakter. 

Det inviteres til vitnemålsutdeling i gymbygget torsdag 20.juni kl. 18.00. 

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 kalender bakerst i planen. 

• Uke 18 Heldagsprøve i matematikk 

• Uke 19 Skriveøkt i norsk 

• Uke 20 Eksamen i matematikk  

• Uke 21 Eksamen i norsk og engelsk  

• Uke 24 Muntlig eksamen 11.-13.juni  

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

• Uke 18 Ullandhaugstafetten torsdag 2.mai, vi besøker Helsestasjon for ungdom 3.mai. 

• Uke 25 Ung plattform (kunstdager på Gosen skole) 

• Uke 25 Vitnemålsutdeling i gymbygget kl. 18.    
 

 

http://www.udir.no/
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Norsk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med 

relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale 

verktøy og medier 

 

Uttrykke seg med et variert 

ordforråd og mestre formverk, 

ortografi og tekstbinding.  

 

Skrive kreative, informative, 

reflekterende og 

argumenterende tekster på 

hovedmål og sidemål med 

begrunnede synspunkter og 

tilpasset mottaker, formål og 

medium 

 

Presentere tema og 

uttrykksmåter i et utvalg 

sentrale samtidstekster og noen 

klassiske tekster i norsk 

litteratur.  

 

 

 

Kontekst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

● Eleven mestrer ortografi, mestrer i hovedtrekk formverket og 

formulerer seg klart og variert. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et klart formål, 

utvikler innhold, vurderer og bearbeider egne tekster etter innspill 

og ut fra faglige kriterium. 

● Eleven gjengir innhold, analyserer, tolker og sammenlikner 

tekster ut fra ulike innfallsvinkler. 

Forstår og tolker 
● Eleven viser kunnskap, forklarer og reflekterer over tekstar og 

faglege emne. 

● Eleven mestrer ortografi, mestrer stort sett formverk og 

formulerer seg klart. 

● Eleven planlegger og utformer tekster med et formål, bygger ut 

innhold og bearbeider egne tekster etter innspill og etter faglige 

kriterium. 

● Eleven gjengir innhold, sammenligner og tolker ulike aspekter i 

forskjellige tekster. 

Finner og henter ut informasjon 
● Presenterer oppgaven med noe bruk av faguttrykk. 

● Eleven mestrer i hovedtrekk ortografi og sentrale regler i 

formverket og formulerer seg forståelig. 

● Eleven utformer tekster og endrar disse etter innspill og ut fra 

faglige kriterium. 

● Eleven gjengir noe kunnskap, forteller om og uttrykker egne 

meninger om tekster og enkelte faglige emner. 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

Society and 

Literature 

Read, understand and evaluate different 

types of texts of varying length about 

different topics 

Use own notes and different sources as a 

basis for writing 

Write different types of texts with structure 

and coherence 

Use central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts 

Discuss and elaborate on the way people 

live and how they socialise in Great Britain, 

USA and other English-speaking countries 

and Norway 

Create, communicate and converse about 

own texts inspired by English literature, 

films and cultural forms of expression 

 

 

 

 

Film: Tsotsi 

 

Booklet: Belonging 

(English Exam 

2018) 

 

 

 

 

 

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 

● Communicates about Tsotsi, 

elaborates on the way people 

socialise in different countries. 

● Creates a presentation based on the 

film, Tsotsi.   

● Uses entral patterns for orthography, 

word inflection, sentence and text 

construction to produce texts 

Comprehension and Usage 

● Discusses Tsotsi and on the way 

people socialise in different 

countries. 

● Uses the central patterns for 

pronunciation, intonation and word 

inflection in communication. 

Reproduction of Skills 

● Talks about Tsotsi 

● Uses English in communication 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Tall og 

algebra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samanlikne og rekne om 

mellom heile tal, desimaltal, 

brøkar, prosent, promille og 

tal på standardform, uttrykkje 

slike tal på varierte måtar og 

vurdere i kva for situasjonar 

ulike representasjonar er 

formålstenlege 

 

Gjere berekningar om 

forbruk, bruk av kredittkort, 

inntekt, lån og sparing, setje 

opp budsjett og rekneskap 

ved å bruke rekneark og gjere 

greie for berekningar og 

presentere resultata 

 

 

 

Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2018 

 

Grunntall 10 kapt.  

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Kristendom 

 

Bibelen 

 

 

 

Drøfte utvalgte 

bibeltekster fra profetene, 

den poetiske litteraturen og 

visdomslitteraturen, et 

evangelium og et Paulus-

brev og forklare særpreg 

og hovedtanker i disse 

 

 

“Horisonter 10” 

Gyldendal 2007 

 

Kap. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: Samtale, 

dialog, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper 

om religioner tekster 

Klargjøre tanker, 

erfaringer og meninger 

 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, 

tolke, reflektere over 

fagstoff 

 

Regning:  

Anvende ulike 

tidsregninger 

 

Digital: 

Utforske religioner og 

livssyn for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Forklarer særpreget og hovedtanker ved Salmenes bok, 

Salomos ordspråk og Paulus brev 
● Drøfter utvalgte tekster i Salmenes bok, Salomos ordspråk 

og Paulus brev 

Forstår og tolker 

● Forklare særpreget og hovedtanker ved Salmenes bok, 

Salomos ordspråk og Paulus brev 

● Kjenner til utvalgte tekster i Salmenes bok, Salomos 

ordspråk og Paulus brev 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til utvalgte tekster i Salmenes bok, Salomos 

ordspråk og Paulus brev 
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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 reflekterer 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 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklare hvordan egen 

livsstil kan påvirke 

helsen, herunder slanking 

og spiseforstyrrelser, 

sammenligne informasjon 

fra ulike kilder, og 

diskutere hvordan 

helseskader kan 

forebygges 

 

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. 8, 9 og 

10 

 

 

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. 

 

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. 
 

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 
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlige tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangere  

 

 

 

 

Film Die 

Welle 

 

 

 

 

 

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 

● Behersker å skrive handling og 

personbeskrivelse fra film. 

● Har et rikt ordforråd om emnet. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kan gi beskrivelse fra film. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan gi enkel beskrivelse fra film.. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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 FRANÇAIS 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

Veibeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Skrive tekster som forteller, beskriver 

eller informerer 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for tekstbinding 

 

Finne relevante opplysninger og forstå 

hovedinnholdet i skriftlige og 

muntlige tilpassede og autentiske 

tekster i ulike sjangere  

 

 

 

 

Utdelt hefte  

 

 

 

 

 

 

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 

● Behersker veibeskrivelser på fransk. 

● Har et rikt ordforråd om emnet. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Kan gi og forstå enkle veibeskrivelser på 

fransk. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om 

emnet. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan forstå enkle veibeskrivelser på fransk. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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Español 
 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Uttaleregler 

 

 

Kommunikasjon 

Fortelle om 

framtidsplaner 

 

Presentere seg 

selv og andre 

 

Delta i enkle, 

spontane 

samtalesituasjoner 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Den spansktalende 

verden  

 

utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 
 

kommunisere med forståelig uttale 

 

delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og 

i Norge 

 

samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i språkområdet 

 

gi uttrykk for opplevelser knyttet til 

språkområdets kultur 

 

Vale 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale og 

forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i stadig meir 

varierte 

samanhengar. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i ulike 

tekstar 

 

Regning 

Kunne forstå, bruke 

og presentere tall i 

kvardagslege 

samanhengar.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

 

Analyserer og reflekterer 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om 

tema og kan bruke de skriftlig og muntlig 
● Behersker ulike verbtider 

● Snakker spansk med tydelig og god uttale  
● Deltar i enkle, spontane samtalesituasjoner  

 

Forstår og tolker 

● Kan bruke en del gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig  
● Bøyer verb riktig i setninger 

● Snakker spansk med forståelig uttale  
● Forstår og kan svare på spørsmål på spansk  

 

Finner og henter ut informasjon 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både 

skriftlig og muntlig 
● Kan formulere enkle setninger på spansk 
● Leser spansk med forståelig eller lite forståelig 

uttale 

● Kan svare på noen enkle spørsmål på spansk 
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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 

Formidle egne 

opplevelser av musikk 

og filmer eller teater til 

andre 

Formidle medieoppslag 

fra selvvalgte 

engelskspråklige medier 

og lage egne oppslag 

 
 

 

 

 

 

Film 

 

Nyheter 

 

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 
Figgjokopp 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilisere motiv med 

utgangspunkt i egne 

skisser i arbeid med 

mønster, logo, skilt og 

piktogrammer. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akantus,  

kapittel 11 

 

Internett 

 

Figgjo AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Reflektere over estetiske 

virkemidler og 

sammenhenger 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg visuelt ved 

hjelp av tegn og symboler 

 

Lesing 

Kunne tolke tegn og 

symboler og få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon. Kunnskap 

om estetiske virkemidler 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skaper et produkt som gjenspeiler 

kreativitet i komposisjon og fargebruk 

● Reflekterer over estetiske virkemidler og 

sammenhenger 

 

 

Forstår og tolker 

● Utvikler eget produkt fra idè 

● Designer et mønster med utgangspunkt i 

egne skisser  

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Planlegger et arbeid 

● Lager eget produkt etter gitte metoder 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktivitet 

 

Volleyball 

 

Friidrett 

 

Utholdenhet 

 

 

 

 

 

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 

 

http://ndla.no/nb/

node/1782 

 

http://ndla.no/nb/

node/4343 

 

http://ndla.no/nb/

node/4350 

 

http://ndla.no/nb/

node/74783 

 

http://ndla.no/nb/

node/1392 

 

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. 

● Deltar aktivt i forskjellige øvelser i 

friidrett. 

● Viser evne til utvikling innen 

utholdenhet. 

 

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. 

● Deltar i forskjellige øvelser i friidrett.. 

● Viser tegn til utvikling innen 

utholdenhet. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til fair play. 

● Hørt om regler i volleyball. 

● Deltar i volleyball. 

● Deltar i enkelte øvelser i friidrett. 

● Kjenner til muligheten for utvikling 

innen utholdenhetstrening. 

 

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
http://ndla.no/nb/node/1782
http://ndla.no/nb/node/1782
http://ndla.no/nb/node/4343
http://ndla.no/nb/node/4343
http://ndla.no/nb/node/4350
http://ndla.no/nb/node/4350
http://ndla.no/nb/node/74783
http://ndla.no/nb/node/74783
http://ndla.no/nb/node/1392
http://ndla.no/nb/node/1392
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Teknologi i praksis 
 

Hovedområde Kompetansemål Kilder Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Undersøkelser 

 
 

 

 

 

 

 

Ideutvikling og 

produksjon 

Undersøke teknologiske 

produkter og de valgene 

som er gjort med tanke på 

bruk, tekniske løsninger, 

funksjonalitet og design 

 

Demonstrere riktig bruk av 

utvalgte verktøy 

 

Utvikle er realistisk 

kravspesifikasjon for et 

teknologisk produkt og 

beskrive hvilke behov 

produktet skal dekke 

 

Framstille produktet med 

egne materialer, 

komponenter, og 

funksjonelle teknologiske 

løsninger 

 

Bruke kunnskaper om andre 

produkter i arbeidet med 

eget produkt 

 

Teste egne produkt og foreslå 

mulige forbedringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesing 
Finner, tolker og 

vurderer informasjon i 

bruksanvisninger og 

andre tekster der 

teknologiske produkter 

omtales. 

 

Skriftlig/muntlig 
Gjengir, bruker og 

reflekterer over 

teknologiske produkters 

funksjonalitet og 

design. 

 

Regning 
Finner, bruker og 

analyserer tall, 

målenheter, formler og 

grafikk tilknyttet arbeid 

med teknologiske 

produkter. 

 

Digital  
Finner, anvender og 

vurderer informasjon 

ved hjelp av digitale 

verktøy. 

Analyserer og reflekterer 

• Analyserer og reflekterer over teknologiske 

produkters virkemåte, teknologiske løsninger, 

funksjonalitet og design 

• Demonstrer riktig bruk av utvalgt verktøy 

• Framstiller et produkt med velbegrunnede og gode 

valg av egne materialer, komponenter, og 

funksjonelle teknologiske løsninger 

• Tester eget produkt og foreslår mulige forbedringer 

 

Forstår og tolker 

• Forstår teknologiske produkters virkemåte, 

teknologiske løsninger, funksjonalitet og design  

• Forstår hvordan det utvalgte verktøyet skal 

håndteres 

• Framstiller et produkt med egne materialer, 

komponenter, og funksjonelle teknologiske 

løsninger 

• Tester eget produkt og forstår i hvilken grad det 

fungerer 

 

Finner og henter ut informasjon 

• Henter informasjon om teknologiske produkters 

virkemåte, teknologiske løsninger, funksjonalitet og 

design 

• Finner fram riktig verktøy 

• Framstiller et produkt med egne materialer og 

komponenter 

• Tester eget produkt 
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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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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Aktiviteter: 

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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Utdanningsvalg 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denne perioden, uke 18 og ut 

skoleåret, benyttes noen av 

timene til fagtime/studietid, og 

resten benyttes til å gå gjennom 

neste skoleår, innsøking, svar, 

lånekassen etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 
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Kalender 6.periodeplan- med forbehold om endring 

  
 

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
18 

  Heldagsprøve 
i matematikk 

Fri! 1.mai Ullandhaug-  
stafetten  
 

Helsestasjon 
for ungdom 

Uke 
19 

Vurdering i 
naturfag. 
Heldagsprøve 
norsk 

Heldagsprøve 
norsk 

  Vurdering i 
naturfag 
10B/D 

 

Uke 
20 

Eksamensuke Elevene får 
vite trekkfag 
kl 9. 

  Eksamen i 
matematikk 

Hurra for 
17.mai! 

Uke 
21 

Eksamensuke Forberedelses
dag i norsk 

Eksamen i 
norsk 
hovedmål 

Eksamen i 
norsk sidemål 

Forberedelses
dag i engelsk 

Eksamen i 
engelsk 

Uke 
22 

    Kristi 
Himmelfarts-
dag 

Fri 

Uke 
23 

      

Uke 
24 

 2.pinsedag Muntlig 
eksamen 

Muntlig 
eksamen 

Muntlig 
eksamen 

 

Uke 
25 

 Ung plattform Ung plattform Trinntur? Vitnemåls- 
utdeling kl 18. 

Siste skoledag 
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Arbeidsplan uke 18 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Forberedelse til 

heldagsprøve. 

Vi jobber med tekstheftet før skriftlig heldagsprøve på skolen. 

MAT 

 

Heldagsprøve i matematikk tirsdag 30.04 

ENG 

 

Read the text: 

Multiculturalism has won 

the day. Let's move on  

Using the texts studied at school as an example, write a short answer to task 1b from the Exam 

2018: 

Read appendix 1 “Multiculturalism has won the day. Let’s move on”, p. 7, and explain what the 

main message is. Then briefly explain one of the most important reasons why the UK has become a 

multicultural society.  

SAM 

 

Midtøsten, Iran og 

Afghanistan - konfliktfylte 

deler av verden 

Les s. 155-161 

“Husker du” 

Oppgave 1-8 s. 161 

Skriv et sammendrag fra s. 

155-161. 

Oppgave 1 s. 173 

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 

 

Tanker, tro og tvil i Bibelen 

Les s. 129-136 

Gjør oppg. 1-3 s. 136  Gjør oppg. 1-3 og 6 s. 136  Gjør oppg. 1-3  og 6 s. 136  

Tysk 

 

Vi ser videre på filmen Die Welle og jobber med oppgavene. 

Spansk Repetisjon av futurum 

Framtidsplaner 

Felipe skal reise til Spania. Skriv en e-post der du spør og kommer med forslag til hva han kan gjøre 

på turen. Leveres digitalt 
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Fransk 

 

Bygninger 

Ordenstall (rep.) 

Les s. 1 (heftet). Lær 8 gloser/navn 

på bygninger (s. 2 og 3 i heftet). 

Les s. 1 (heftet). Lær 12 

gloser/navn på bygninger (s. 

2 og 3 i heftet). 

Les s. 1 (heftet). Lær 20 

gloser/navn på bygninger (s. 2 

og 3 i heftet). 

Eng 

ford 

Written assignment and 

conversation 

Both assignment and conversation with teacher will be graded. Information at school. 

VF Int. 

sam. 

Etterarbeid    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 19 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering Heldagsprøve mandag 6. mai.  

MAT 

 

Kapt. 6 

Studer emner etter behov ved 

arbeid med aktuelle 

problemstillinger. 

5.109  5.110  5.112  5.115  5.116  

5.118  5.121  5.122  5.125  5.126  

5.129  5.130  5.133 

5.111  5.113  5.114  5.117  

5.119  5.120  5.123  5.124  

5.127  5.131  5.132  5.134 

5.111  5.113  5.114  5.117  

5.119  5.120  5.123  5.124  

5.127  5.131  5.132  5.134 

ENG 

 

Improve your written text. - text structure.   

- structure of each paragraph.  One paragraph = one topic.   

- sentences structure. Do you vary the words at the start of sentences? 

- spelling & grammar 

- capital letters, punctuation 

SAM 

 

Midtøsten, Iran og 

Afghanistan - konfliktfylte 

deler av verden 

Les s. 155-161 

Oppgave 1 s. 173 Oppgave 4 s. 173 Oppgave 4 s. 173 

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. 

Spansk 

 

Studieretninger og yrke 

Repetisjon  

 

Lær deg fem yrker.  

  

Skriv hva ulike personer i 

familien din jobber som. 

Hva kan du tenke deg å 

bli?  

Skriv hva ulike personer i 

familien din jobber som. Hva 

kan du tenke deg å bli?  

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i Bibelen 

Les s. 137-144 

Gjør oppg 1 og 2 s. 140 

                  1 s 144 

Gjør oppg 1-3 s. 140 

                  1-3 s 144 

Gjør oppg 1-3, 6 og 7s. 140 

                  4 og 7 s 144 

Tysk 

 

Jobbe med beskrivelse av filmen die Welle. 
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Fransk 

 

Veibeskrivelse Les s. 8 (øverst) og lær glosene i 

fet skrift. Fyll ut s. 9. 

Les s. 8 (øverst) og lær 

glosene i fet skrift. Fyll ut 

s. 9 og lær deg disse 

uttrykkene. 

Les s. 8 (øverst) og lær glosene i 

fet skrift. Fyll ut s. 9 og lær deg 

disse uttrykkene. 

Eng 

ford 

Written assignment and 

conversation 

Both assignment and conversation with teacher will be graded. Information at school. 

VF Int. 

sam. 

Etterarbeid    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 20 og 21 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Eksamensuke Repetisjon. 

MAT 

 

Repetisjon Heldagsprøve våren 2016, sjekk classroom. 

ENG 

 

How young people live in 

English speaking countries. 

Take notes from the film. 

SAM 

 

Midtøsten, Iran og 

Afghanistan - konfliktfylte 

deler av verden 

Les s. 162-170 

“Husker du” 

Oppgave 9-18 

Skriv et sammendrag fra s. 161-

170 

Skriv et sammendrag fra s. 

161-170 

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. 

Spansk 

 

Skriftlig eksamen i andre fag. Evt ulike repetisjonsoppgaver 

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i Bibelen 

Les s. 145-148 

Gjør oppg. 1 og 2 s. 148 Gjør oppg. 1-4 s. 148 Gjør oppg. 1-5 s. 148 

Tysk 

 

Jobbe med beskrivelse av filmen die Welle. 

Fransk 

 

Veibeskrivelse 

s. 5 og 6 (heftet) 

Bruk kartet siste side i heftet og 

forklar veien fra la librairie til 

la boucherie. 

Bruk kartet siste side i heftet og 

forklar veien fra la piscine til le 

coiffeur. 

Bruk kartet siste side i heftet 

og forklar veien fra l’hôtel til le 

supermarché og fra le parc til 

la librairie. 

Eng 

ford 

Film We will watch a film and discuss plot and characters. 

VF Int. 

sam. 

Uke 20: Fredag er 17.mai! 

Mulig film i uke 21. 
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Arbeidsplan uke 22 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Repetisjon Vi repeterer før muntlig eksamen.  

MAT 

 

Repetisjon og 

forberedelse til muntlig. 

Heldagsprøve våren 2015, fokus på muntlig presentasjon av løsninger. Oppgaven legges ut i classroom. 

ENG 

 

How young people live 

in English speaking 

countries. 

Make a short presentation where you compare life as a teenager in Norway and in South Africa. 

SAM 

 

Repetisjon frem mot 

eksamen 

Repetisjon frem mot eksamen Repetisjon frem mot eksamen Repetisjon frem mot eksamen 

NAT 

 

Repetisjon frem mot 

eksamen 

Repetisjon frem mot eksamen 

Spansk 

 

Repetisjon i spansk 

Trening til muntlig 

eksamen 

Arbeid med repetisjonsheftet.  

Muntlig trening i spontane samtaler 

Speed dating 

KRLE 

 

Repetisjon  Kap 1, 2 og 9 Kap 1, 2 og 9 Kap 1, 2 og 9. 

Tysk 

 

Repetisjon 

Fransk 

 

Repetisjon/muntlige 

øvelser 

   

Eng 

ford 

Film We will watch a film and discuss plot and characters + write a short summary to be handed in and 

graded. 

VF Int. 

sam. 

Fredag er fridag!    

 

UTV 
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Arbeidsplan uke 23 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Repetisjon Vi repeterer før muntlig eksamen.    

MAT 

 

Repetisjon og forberedelse til 

muntlig. 

Heldagsprøve 2014, oppgaver skal presenteres muntlig. 

ENG 

 

Preparation for oral exam. Gather all the texts you have read in 10th grade, and all the work you have done.  Look at the 

different themes you have studied. 

SAM 

 

Repetisjon frem mot 

eksamen 

Repetisjon frem mot eksamen Repetisjon frem mot 

eksamen 

Repetisjon frem mot eksamen 

NAT 

 

Repetisjon frem mot 

eksamen 

Repetisjon frem mot eksamen 

Spansk 

 

Forberedelse til muntlig 

eksamen 

   

KRLE 

 

Repetisjon Kap. 5 og 8 Kap. 5 og 8 Kap. 5 og 8 

Tysk 

 

Repetisjon 

Fransk 

 

Repetisjon/muntlige øvelser    

Eng 

ford 

Grammar, Games & 

Conversation 

We work with grammar on hand-outs + Trying to improve conversation skills. 

VF Int. 

sam. 

Mulig film denne og neste 

uke 

   

 

UTV 

    

 


