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Edvard Munch (1863- 1944) var en 

norsk maler, grafiker, tidlig representant 

for ekspresjonismen, og den internasjonalt best kjente 

norske bildende kunstner. 

https://no.wikipedia.org/wiki/1863
https://no.wikipedia.org/wiki/1944
https://no.wikipedia.org/wiki/Maler
https://no.wikipedia.org/wiki/Grafikk
https://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonisme
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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 og hva en eventuelt må gjøre hvis en skal klage på en karakter. Elevene får i 

9.klasse standpunktkarakterer i Mat og helse og valgfag.  

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. 

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Utdanningsvalgtimene benyttes nå til studietid. 

• Uke 18 Ullandhaugstafetten torsdag 2.mai, 9B og D besøker Newtonrommet. 

• Uke 19 9A og C besøker Newtorommet.  

• Uke 21-23Klassene besøker økologisk gård på Ullandhaug 

• Uke 24 Idrettsdag torsdag 13.juni på Stavanger stadion 

• Uke 25 Ung plattform (kunstdager på Gosen skole) 
 

 

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

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Muntlig 

kommunikasjon 

 

 

 

Skriftlig 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, litteratur 

og kultur 

 

Samtale om form, innhold og 

formål i litteratur, teater og film 

og framføre tolkende opplesing 

og dramatisering 

 

Skrive ulike typer tekster etter 

mønster fra eksempeltekster og 

andre kilder 

 

Planlegge, utarbeide og 

bearbeide egne tekster manuelt 

og digitalt, og vurdere dem 

underveis i prosessen ved hjelp 

av kunnskap om språk og tekst 

 

Uttrykke seg med et variert 

ordforråd og mestre formverk, 

ortografi og tekstbinding 

 

Gjenkjenne retorisk appellformer 

og måter å argumentere på 

  

 

Kontekst Basisbok 

Kap 1, Muntlig 

kommunikasjon -  

dialog 

 

Kap 4, 

Skriveprosessen 

 

Kap 10, Oppslagsdel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Skape mening 

gjennom å lytte, 

samtale og tale 

 

Skriftlig 

Planlegge, utforme og 

og bearbeide tekster 

 

Lesing 

Tolke, reflektere over 

tekster  

 

Regning 

Tolke og forstå 

informasjon 

 

Digital 

Innhente og behandle 

informasjon 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Samtaler om form, innhold og formål i 

litteratur 

● Framfører tolkende opplesing  

● Skriver ulike typer tekster 

● Uttrykker seg med et variert ordforråd og 

mestrer formverk, ortografi og 

tekstbinding  

 

Forstår og tolker 

● Samtaler om innhold i litteratur 

● Framfører opplesning 

● Skriver ulike tekster 

● Uttrykker seg med et variert ordforråd 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om innhold i litteratur 

● Leser litteratur 

● Skriver enkle tekster 
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English 

 
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Language- 

learning 

 

 

 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, society 

and literature 

 

 

Use different situations, 

working methods and learning 

strategies to develop one’s 

English language skills 

 

Understand and use a general 

vocabulary related to different 

topics 

 

Express oneself fluently and 

coherently, suited to the 

purpose and situation 

 

Use the central patterns for 

pronunciation, intonation, word 

inflection and different types of 

sentences in communication 

 

Discuss the way people live, 

how they socialise, their views 

and values 

 

Key English - 

Unit 1 

 

 

 

 

 

 

 

Oral 

To listen, speak and interact using 

the English language. 

 

Writing 

To express ideas and opinions in an 

understandable and purposeful 

manner using written English 

 

Reading 

To create meaning by reading 

different types of text 

 

Numeracy 

To develop a repertoire of 

mathematical terms 

 

Digital Skills 

Having a critical and independent 

attitude to the use of sources 

Analysis and reflection 

● Uses sources critically, and 

completes 

tasks in an independent and original 

manner. 

● Shows an understanding of other 

people (s),  

● Evaluates the climate change 

Comprehension and usage 

● Uses different sources as a basis for 

written assignments 

● Shows knowledge about other 

people (s) 

● Shares own opinion about the 

climate change 

Reproduction of facts 

 

● Participates in conversations about 

other people (s) and/or the climate 

change 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Statistikk, 

samsyn og 

kombinatorikk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometri 

 

 

 

 

 

Ordne og gruppere data, finne og drøfte 

median, typetal, gjennomsnitt og 

variasjonsbreidd, presentere data, med og 

utan digitale verktøy, og drøfte ulike 

dataframstillingar og kva inntrykk dei kan 

gje. 

Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn 

som brøk, prosent og desimaltal. 

Drøfte og løyse enkle kombinatoriske 

problem. 

tolke og lage arbeidsteikningar og 

perspektivteikningar med fleire 

forsvinningspunkt, med og utan digitale 

verktøy 

bruke koordinatar til å avbilde figurar og 

utforske eigenskapar ved geometriske 

former, med og utan digitale verktøy 

utforske, eksperimentere med og formulere 

logiske resonnement ved hjelp av 

geometriske idear og gjere greie for 

geometriske forhold som har særleg mykje 

å seie i teknologi, kunst og arkitektur 

 

Grunntall 

9 

Kapittel 8 

og 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtale om matematikk, 

bruke presis 

fagterminologi og begrep. 

 

Skriving  

Skrive 

konstruksjonsforklaringer 

Bruke symboler til å løse 

problem. 

 

Lesing  

Forstå symbolspråk for å 

skape mening i 

matematikkfaglige tekster. 

 

Regning  

Bruke varierte strategier, 

gjøre overslag og vurdere 

hvor rimelige svarene er. 

 

Digitale ferdigheter  

Bruke nettbaserte 

ressurser 

Bruke digitale verktøy til 

presentasjon 

 

Analyserer og reflekterer  
● Beregner sannsynligheten i dagligdagse sammenhenger  

og spill. 

● Drøfter og løser kombinatoriske problem. 

● Bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske 

eigenskapar ved geometriske former, med og utan 

digitale verktøy 

● Lage perspektivteikningar med forsvinningspunkt, med 

og utan digitale verktøy 

● Utforske og eksperimentere med geometriske forhold 

som har særleg mykje å seie i kunst og arkitektur 

 

Forstår og tolker 
● Regner sannsynligheten i noen dagligdagse 

sammenhenger og spill. 

● Finner løsningen på enkle kombinatoriske problem. 

● Bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske 

eigenskapar ved geometriske former 

● Lage perspektivteikningar med forsvinningspunkt, med 

og utan digitale verktøy 

● Utforske og eksperimentere med geometriske forhold 

som har særleg mykje å seie i kunst og arkitektur 

 

Finner og henter ut informasjon  
● Finner sannsynligheten i enkle dagligdagse 

sammenhenger og spill. 

● Uttrykker sannsynlighet som brøk, prosent eller 

desimaltall. 

● Bruke koordinatar til å avbilde figurar 

● Eksperimentere med geometriske forhold som har 

særleg mykje å seie i kunst og arkitektur 
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KRLE  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 
Noen kristne 

trossamfunn  
 

 

 

 

 

 

 
Gi en oversikt over andre 

frikirkesamfunn og 

kristne bevegelser, 

herunder pinsebevegelsen 
 

 

 

 

 

 

 
Horisonter  

Kap. 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Bruker muntlige ferdigheter som midler til 

undring og deltakelse, refleksjon og 

argumentasjon 

 

Skriftlig 

Uttrykker erfaringer, kunnskap og 

forestillinger om norske trossamfunn  

 

 

Lesing 

Opplever og forstår tekster. Innhenter 

informasjon, søker mening i, tolker og 

reflekterer over fagstoff 

 

Regning 

Anvender ulike tidsregninger 

 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy til å utforske kristne 

trossamfunn 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gir en oversikt over andre 

frikirkesamfunn og kristne bevegelser, 

herunder pinsebevegelsen  

 

 
Forstår og tolker 

● Nevner noen frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser, herunder pinsebevegelsen  

 

 
Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om frikirkesamfunn og kristne 

bevegelser  

 

 

                                            
  



   

 
 

8 
 

Samfunnsfag 
 

Hovedo

mråde 

Kompetansemål Lære- 

stoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker til og 

virkninger av sentrale 

internasjonale konflikter på 

1900- og 2000-tallet 

 

Finne eksempler på 

hendelser som har vært med 

på å forme dagens Norge 

 

● Drøfte ideal om 

menneskeverd, 

diskriminering og utvikling 

av rasisme i et historisk og 

nåtidig perspektiv 

 

Vise hvordan hendelser kan 

fremstilles ulikt, og drøfte 

interesser og ideologi kan 

prege synet på hva som 

oppleves som fakta og 

sannhet 

 

Undervei

s 

Historie 

9 og 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, sammenligne 

og analysere kjelder og problemstillinger  

 

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle og 

dele kunnskap skriftlig. 

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og menneske.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med og 

vurdere tallmateriell om faglige tema,  

 

Digital: kunne bruke digitale ressurser til å 

utforske nettsteder, søke etter informasjon, 

utøve kildekritikk  

 

Analyserer og reflekterer 

● Drøfter årsaker til og virkninger av 

sentrale internasjonale konflikter på 

1900- og 2000-tallet 

●  

 

Forstår og tolker 

● Forklarer og forstår årsaker og av 

2.verdenskrig 

● Tolker virkninger av 2.verdenskrig 

● Bruker faguttrykk korrekt 

 

 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjengir enkle fakta om 2. 

verdenskrig 

● Kjenner til noen begreper om emnet 
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Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Forskerspiren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomener og 

stoffer 

Formulere testbare 

hypoteser, planlegge og 

gjennomføre 

undersøkelser av dem og 

diskutere observasjoner 

og resultater i en rapport 

 

Bruke begrepene strøm, 

spenning, resistans, 

effekt og induksjon til å 

forklare resultater fra 

forsøk med strømkretser 

Gjennomføre forsøk 

med lys, syn og farger, 

og beskrive og forklare 

resultatene 

 

Eureka! 9 

Kapittel 11 

Elektrisitet  

 

Eureka! 9 

Kapittel 6 Lys, syn 

og farger  

 

Eureka! 9 

Kapittel 12 

Teknologi og design: 

Bruk av elektronikk 

 

 

https://www.nrk.no/v

ideo/PS*58991  

 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=dJy8x

mFh-mo | 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap, formulere spørsmål, argumenter 

og forklaringer. 

Skriftlig 

Ta i bruk mer presise naturfaglige begreper 

[...] Formulere spørsmål og hypoteser, 

skrive forklaringer, sammenligne og 

reflektere over naturfaglig informasjon 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige begreper, 

symboler, figurer og argumenter. 

Regning 

Kunne sammenligne, vurdere og 

argumentere for gyldigheten av 

beregninger, resultater og framstillinger. 

Digital  

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere kilder og 

velge ut relevant informasjon om 

naturfaglige tema. 

Analyserer og reflekterer 

● Tar i bruk presise naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere spørsmål, 

argumenter og forklaringer. 
● Formulerer testbare hypoteser, planlegger og 

gjennomfører undersøkelser av dem og 

diskuterer observasjoner og resultater i en 

rapport 
● Bruker forståelse om brytning av lys til å 

forklare synssansen og 

informasjonsoverføring.  

Forstår og tolker 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap og forklaringer. 
● Planlegger og gjennomfører undersøkelser 

og beskriver observasjoner og resultater i en 

rapport. 
● Forklarer hvordan lys brytes i øyets anatomi 

og hvordan signalene når hjernen 

Finner og henter ut informasjon 

● Tar i bruk noen naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap 
● Gjennomfører forsøk og fører resultatene inn 

i en rapport. 
● Navngir deler av øyet  

 
  

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

Emne  

Kompetansemål Kilder  Grunnleggende ferdigheter  Kjennetegn på måloppnåelse  

 

Språklæring 

Modale hjelpeverb 

 

 

 

Kommunikasjon  

Muntlig deltakelse 

i timene og dialog 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og  

Samfunn 

Kjøpesentre og 

varemagasin, navn 

på klær og andre 

aktuelle varer i en 

butikk 

 

Utnytte egne erfaringer med 

språklæring i læring av det nye 

språket 

 

 

Gi uttrykk for egne meninger og 

følelser 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

 

 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

 

 

Auf Deutsch 

2 

Texte und  

Übungen 

 

Digitale 

verktøy 

 

 

   

  Muntlig  

  Viser evne til å lytte og tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger  

   

  Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig mer 

utfordrende tekster 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digitale verktøy 

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan finne fram i kjøpesentre og 

varemagasin 

● Kan navn på klær og andre 

aktuelle varer i en butikk 

● Kan ord og uttrykk for å kjøpe 

og selge 

● Kan beskrive mennesker  

● Kan delta i en muntlig dialog 

 

Forstår og tolker 

● Kan i noen grad finne frem i 

kjøpesentre og varemagasin  

● Kjenner til navn på noen klær 

og andre aktuelle varer i en 

butikk 

● Kan noen ord og uttrykk for å 

kjøpe og selge  

● Kan beskrive mennesker 

● Kan delta i en muntlig dialog 

●  

Finner og henter ut informasjon 

● Kan noen ord fra emnet 
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FRANÇAIS 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

Le passé composé 

 

Kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Frankrike 

 

Bruke digitale verktøy og andre 

hjelpemidler 

 

Finne relevante opplysninger og 

forstå hovedinnholdet i skriftlige 

og muntlige tilpassede og 

autentiske tekster i ulike sjangere 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Bruke grunnleggende språklige 

strukturer og former for 

tekstbinding 

 

Skrive tekster som forteller, 

beskriver eller informerer 

 

Samtale om språk og sider ved 

geografiske forhold i 

språkområdet  

 

 

Ouverture 

9: kap.9. 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Viser evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over tekster. 

Skaffer seg innsikt på tvers 

av kulturer 

 

Regning 

Gjør kvantifiseringer og 

målinger i hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for 

å møte autentisk språk 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd om emnet. 

● Produserer setninger om Frankrike/en by 

på fransk. 

● Produserer setninger med grunnleggende 

språklige strukturer og god tekstbinding. 

 

Forstår og tolker 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep. 

● Kan forme noen setninger om 

Frankrike/en by på fransk. 

● Bruker grunnleggende språklige 

strukturer. 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser fransk med forståelig uttale. 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 

● Lister opp litt fakta om Frankrike/en by. 

● Kjenner igjen enkelte språklige strukturer. 
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ESPAÑOL 
 

Hovedområde 

Emne 

Kompetansemål Kilder Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

Kommunikasjon 

 

Kan fortelle om 

noe du har gjort 

 

Kan snakke om en 

reise til Spania 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 
Spania  

 

 

Bruke digitale verktøy og 

andre hjelpemidler i 

språklæringen 

  

Gi uttrykk for egne meninger 

og følelser 

 

Forstå og bruke et ordforråd 

som dekker dagligdagse 

situasjoner 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Kommunisere med forståelig  

uttale 

 

 

Samtale om språk og sider 

ved geografiske forhold i 

språkområdet 

 

¡Vale!2 

 

Internett  

 

Muntlig 

Kommuniserer med forståelig 

uttale 

 

Skriftlig 

Bruker språket i stadig mer 

krevende sammenhenger 

 

Lesing 

Forstår, utforsker og 

reflekterer over stadig mer 

utfordrende tekster. Skaffer 

seg innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Kan bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Digital  

Bruker digitale verktøy for å 

møte autentisk språk. Viser 

innsikt i kildekritikk, 

opphavsrett og personvern 

 

Analyserer og reflekterer 

● Kan fortelle utfyllende om en reise 

til Spania 

● Behersker ulike verbformer og 

verbtider 

● Er fri fra manus og snakker 

målspråket med tydelig og god 

uttale  

 

Forstår og tolker 

● Kan fortelle om en reise til Spania 

● Bøyer verb riktig i setninger 

● Snakker spansk med tydelig uttale 

og kjenner til de viktigste 

uttalereglene 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan bruke noen spansk ord for å  

fortelle om en reise 

● Kan formulere enkle setninger på 

spansk 

● Leser spansk med forståelig uttale 
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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 

 

 

 

 

Lese og presentere et 

utvalg selvvalgt 

skjønnlitteratur og 

sakprosa 

 

Produsere skriftlig og 

presentere muntlig 

selvvalgte 

fordypningsarbeider 

 

Internett 

 

 

Lesebøker i ulike 

sjangere og ulikt 

tematisk innhold 

 

 

Film 

 

 

Utdelte oppgaver 

 

 

Spill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

● Presenterer et reisemål med utfyllende 

fakta og begrunnelser 

● Kommuniserer på engelsk med et 

variert ordforråd og meget god uttale 

 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer et reisemål med fakta i en 

muntlig presentasjon 

● Kommuniserer på engelsk med et 

hensiktsmessig ordforråd og god uttale 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Finner fakta om et reisemål og bruker 

disse i en presentasjon 

● Kommuniserer noe på engelsk 
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Kunst og håndverk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Design 

 

 

 

 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøre rede for særtrekk ved 

nordisk design i et 

internasjonalt perspektiv 

 

 

 

Dokumentere eget arbeid i 

multimediepresentasjon 

 

 

 

Internett 

 

Kunstbøker 

 

Akantus kap.8 

s.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Presentasjon av eget arbeid 

 

Skriftlig 

Omsette fakta og ideer 

 

Lesing 

Nyttiggjøre seg informasjon 

 

Regning 

Sammenheng mellom 

estetikk og geometri 

 

Digital  

Produsere informasjon i 

tekst og bilder 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Gjør rede for særtrekk ved nordisk design  

● Dokumenterer eget arbeid i en 

multimediepresentasjon 

 

Forstår og tolker 

● Presenterer nordisk design  

● Viser eget arbeid i en 

multimediepresentasjon 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Sier noe om et produkt, nordisk design 

● Legger fram eget arbeid i en presentasjon 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

● Utholdenhet 

● Orientering 

● Friidrett 

● Volleyball 

 
Trening og livsstil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friluftsliv 

 

 

Trene på og bruke ulike ferdigheiter 

i utvalgte lagidretter, individuelle 

idretter og alternative 

bevegelsesaktiviteter 

Praktisere fair play ved å bruke egne 

ferdigheter og kunnskaper til å gjøre 

andre gode 

Bruke leik og ulike treningsformer 

for å utvikle eigen kropp og helse 

Praktisere og forklare 

grunnleggjande prinsipp for trening 

 

Orientere seg ved bruk av kart og 

kompass i variert terreng og gjere 

greie for andre måtar å orientere seg 

på 

Praktisere friluftsliv i ulike 

naturmiljø og gjøre greie for 

allemannsretten 

 

 

Internett 

 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til andre og 

gi tilbakemelding 

 

Skriftlig 

Egenevaluering  

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultat 

 

Digital  

Informasjonssøk 
 

Analyserer og reflekterer 
● Mestrer ulike friidrettsøvelser som sprintstart og 

hensiktsmessig løpsteknikk, hopper høyde med 

floppstil, hopper lengde med hengestil, kaster liten 

ball med tilløp   
● Mestrer intervall, kontinuerlige arbeid og fartslek som 

treningsform 
● Oppmuntrer medelever, gjør sitt beste, søker 

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

effektiv måte 

Forstår og tolker 
● Trener på og utfører ulike friidrettsøvelser     

● Trener på og bruker intervall, kontinuerlig arbeid og 

fartslek som treningsform 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser  

● Orienterer seg ved hjelp av  kart i variert terreng 

Finner og henter ut informasjon 

● Trener på grunnleggende øvelser i friidrett        

● Deltar på ulike løpsaktiviteter som fartslek, intervaller 

og langkjøring 

● Samhandler med medelever, trener på å utfordre egne 

fysiske grenser 

● Beveger seg i variert terreng 
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Mat og helse  
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Mat og livsstil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mat og forbruk 

 

Planlegge og lage trygg 

og ernæringsmessig 

god mat, og forklare 

hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder 

 

Vurdere 

kostholdsinformasjon 

og reklame i media. 

 

Drøfte hvordan ulike 

markedsføringsmetoder 

kan påvirke valget av 

matvarer som 

forbrukarane gjer 

 

Utvikle, produsere, gi 

produktinformasjon og 

reklamere for et 

produkt 

 

 

 

 

 

Matlyst, Det Norske 

Samlaget, 

 

(Tur til Ullanhaug) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Gjøre greie for smak, lukt og estetikk. 

Formulere praktiske problem og spørsmål, 

argumentere og kommunisere idéer i 

faget. 

 

Skriftlig 

Skrive egne oppskrifter og 

fremgangsmåter. 

 

Lesing 

Granske, tolke og reflektere over faglige 

tekster med stigende vanskegrad. 

 

Regning 

Måle og veie i praktisk arbeid med 

oppskrifter 

 

Digital 

Søke etter informasjon, sammenlikne og 

vurdere næringsinnhold og presentere 

faglig innhold. 

 

Analyserer og reflekterer 

● Analyserer oppskriften og 

planlegger arbeidsprosessen. 
● Ser, forstår og har oversikt over 

oppgaver som må gjøres og ordner 

opp uoppfordret 
● Vurderer ulike aspekt ved reklame, 

skjult reklame og effektene de har 

på forbrukeren. 
 

Forstår og tolker 

● Følger oppskrifter selvstendig og 

begrunner valg, kan endre på 

oppskrifter ved behov 
● Ser og tar tak i mange av 

fellesoppgavene på eget initiativ 
● Kan beskrive hensikten med 

reklame og knytte det til ulike 

virkemidler 
 

Finner og henter ut informasjon 

● Leser en oppskrift og følger 

fremgangsmåten med noe hjelp. 
● Utfører oppgaver som blir påpekt 
● Kan nevne noen av virkemidlene 

reklame tar i bruk 
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Fysisk aktivitet og helse 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysisk aktivitet 

● Crosstraining 

● Tennis 

● Ballspill 

 

 

 

 

 

Delta i 

gruppeaktiviteter 

eller individuelle 

aktiviteter som 

utfordrer både 

koordinative og 

fysiske ferdigheter 

Gjøre sitt beste, 

samhandle med og 

oppmuntre 

medelever 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Lytte til andre og gi 

tilbakemeldinger 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

faglige tema 

 

Digital 

Søke etter informasjon 

Bruker digitale verktøy 

og medium for å tilegne 

seg faglig kunnskap 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser et positivt engasjement i et 

bredt utvalg av aktiviteter 

● Viser god evne og innsats til å utfordre egne 

fysiske ferdigheter 

● Mestrer treningsformer knyttet til utvikling av 

kooordinative ferdigheter 

● Samhandler, veileder og motiverer andre elever i 

utvalgte aktiviteter 

Forstår og tolker 

● Samhandler, veileder og viser i noen grad 

medelever i utvalgte aktiviteter 

● Trener på, og utfordrer egne fysiske ferdigheter 

● Trener på og utfører treningsformer knyttet til 

utvikling av koordinative ferdigheter 

Finner og henter ut informasjon 

● Deltar og samhandler med andre elever i ulike 

aktiviteter 

● Deltar på ulike aktiviteter knyttet til utvikling av 

koordinative ferdigheter 
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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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Utdanningsvalg 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

Personlige valg 

 

 

 

 

Utdanning og 

yrker 

 

 

 

 

 

 

Arbeid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samle, analysere og bruke 

informasjon om utdanning og 

yrker på ulike måter i 

karriereplanleggingen 

 

 

Beskrive de yrkesfaglige og 

studieforberedende 

utdanningsprogrammene i 

hovedtrekk 

Gi eksempler på noen yrker de 

ulike utdanningsprogrammene kan 

føre til 

 

 

Undersøke muligheter for arbeid 

på det lokale arbeidsmarkedet 

Drøfte kjønnsutradisjonelle fag- og 

yrkesvalg 

 

 

 

Internett 

 

www.vilbli.no 

 

 

www.utdanning.no 

 

 

www.rogaland.skol

eogarbeidsliv.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Drøfte og 

reflektere over 

verdier, ønsker 

og interesser 

Skriftlig 

Formulere og 

argumentere for 

personlige mål 

og planer 

Lesing 

Innhente og 

forstå relevant 

informasjon fra 

ulike kilder 

Regning 

Bearbeide og 

tolke statistisk 

informasjon 

Digital  

Søke, vurdere , 

velge ut, bruke 

og ta vare på 

informasjon 

 

I dette faget får du ikke karakter, men 

bokstaven D for deltatt på vitnemålet. 

 

Men uansett så er det viktig å gjøre en god 

jobb her, det gjelder jo din egen fremtid. 

 

 

● Kan presentere utdanningsprogram 

etter hospitering på videregående skole 

● Kan fortelle om kompetanse og 

muligheter ulike utdanningsprogram 

fører til 

● Har kjennskap til jobbmuligheter i 

regionen og nærmiljøet 

● Har kunnskap om valgkompetanse 

 

http://www.vilbli.no/
http://www.utdanning.no/
http://www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
http://www.rogaland.skoleogarbeidsliv.no/
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Kalender 6.periodeplan- med forbehold om endring 

  

 Denne 
uken 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
18 

Taler skriftlig  
og muntlig 
 

 9A/9B/9C/9D 
MHE- prøve 
2.time 

FRI! 1.mai Ullandhaug- 
stafetten fra 
ca. kl. 12. 
 
9D Newton- 
rommet 

9B Newton- 
rommet 
 

Uke 
19 

Engelsk 
skriftlig og 
muntlig 
 
Praktisk 
prøve 
naturfag 

9C Engelsk 
skriftlig og 
muntlig 
 
 

Praktisk prøve 
elektrisitet 9A 

9A Seksualund. 
2+3 time 

9A Newton- 
rommet 
 
Praktisk 
prøve 
elektrisitet 
9D 
 

9C Newton- 
rommet 
 

Uke 
20 

  Strandrydd Tysk mu. 
vurdering 
Spansk C/D 
skriftlig Fransk 
/spansk A/B 
muntlig 
vurdering 

 Hurra for 
17.mai! 

Uke 
21 

Sidemål 
skriftlig 
vurdering 

½ 9D til 
Ullanhaug 
gård 

9 B/C/D 
Sidemål 
skriftlig 
1+2.time 
 
Fransk/spansk  
A/B muntlig 
vurdering 

½ 9B til 
Ullanhaug gård 
 
Fransk /spansk 
A/B muntlig 
vurdering 

½ 9C til 
Ullanhaug 
gård 

½ 9A til 
Ullanhaug 
gård 

Uke 
22 

Heldag 
matematikk 
 

½ 9D til 
Ullanhaug 
gård 

 ½ 9B til 
Ullanhaug gård 
 

Kristi 
Himmelfarts
dag 

Fri 

Uke 
23 

Prøvemuntlig    ½ 9C til 
Ullanhaug 
gård 

½ 9A til 
Ullanhaug 
gård 

Uke 
24 

Engelsk 
muntlig 
 
KRLE 
presentasjon 

2.pinsedag   Idrettsdag  

Uke 
25 

Ung Plattform     Siste skoledag 
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Arbeidsplan uke 18 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og 

reflekterer 

 

 

NOR 

 

Framføring taler Taler må leveres i løpet av 
denne uka 

Taler må leveres i 
løpet av denne uka 

Taler må leveres i løpet 
av denne uka 

 

MAT 

 

Statistikk, 

diagrammer og 

middelverdier. 

Studer s. 262 - 269. 

Digitale oppgaver 

løses i regneark. 

8.1  8.4  8.5  8.6  8.7  8.8  

8.10  8.12  8.13  8.14 

8.5  8.9  8.10  8.11  

8.12  8.13  8.14  8.50  

8.52 

8.5  8.9  8.10  8.11  8.12  

8.13  8.14  8.50  8.52 

 

ENG 

 

Reading Wrapping up the reading of your book, and preparing for a written or an oral presentation 

SAM 

 

Les s. 159-165 Forberedelse til faglig 

samtale, 

oppgaver s. 167 

Forberedelse til faglig 

samtale, 

oppgaver s. 167 

Forberedelse til faglig 

samtale, 

oppgaver s. 167 

 

NAT 

 

Koplinger og energi: 

s. 216-219 

    

KRLE 

 

Frelsesarmeen 

s. 208- 210 

Gjør oppgave 2 s. 211 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1 og 2 s. 

211 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1-3 s. 211 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

 

FSP 

ENG 

Read in your English 

book in class 

Read 10 minutes at home. Read 15 minutes at 

home. 

Read 30 minutes at 

home. 

 

Fransk Byer i Frankrike Jobb videre med pararbeidet 

- by i Frankrike. 

Jobb videre med 

pararbeidet - by i 

Frankrike. 

Jobb videre med 

pararbeidet - by i 

Frankrike. 

 

Tysk Kap. 6 Einkaufen 

Tekst B, s 104 

Les tekst B 

Lær 5 gloser fra stykket 

Les og oversett tekst B Les og oversett tekst B  
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Lær 8 gloser.  Oppg. 

A6 

Lær 12 gloser.  Oppg. 

A6 

 

Spansk 9A: El más grande 

del mundo  

Regelmessig 

gradbøying 

Lær deg å gradbøye  

bonito og grande. se s 85 i 

boken 

Lær deg å gradbøye  

bonito og grande. se s 

85 i boken og skriv en 

setning med hvert 

uttrykk 

Skriv en liten historie der 

du sammenligner og 

bruker de forskjellige 

gradene av gradbøyning. 

 

Krø Orientering 

 

UTV Utdanning.no 

Utv: 9BC 

Vi jobber med ulike nettoppgaver på utdanning.no.  

Fysisk 

akt. 

 

Int. Etterarbeid     

Mat og 

helse 

Tema:  
Matlyst s.130-139 

Teoriprøve 

Onsdag fri 

Matlaging: 
Mandag: kakebaking 

Torsdag og fredag: Løksuppe, Brosme og Panna Cotta 

Teorigruppe: 
Teorioppgave 7: 

Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 19 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Fremføring, taler 
 
Skriveøvelser bokmål 
og nynorsk 

Lese i romanen, skriv kort logg 
 
Skriv ½ side på bm 
Skriv ½ side på nn 

Lese i romanen, skriv logg 
 
Skrive to tekste, på bm og to tekster på 
nn 

Lese i romanen, skriv logg 
 
Skrive tre tekster på bm og nn 

MAT 

 

Kombinatorikk og 

sannsynlighet. 

Studer s.270 - 277. 

8.20  8.21  8.22  8.26  8.27 

8.28   8.29  8.54  8.55  8.56 

8.23  8.30  8.31  8.32  8.33  8.34  

8.37  8.39  8.41  8.42 

8.24  8.30  8.32  8.35  8.43  8.44  

8.45  8.46  8.47 

ENG 

 

Presentation This week you will have either a written or an oral presentation. 

SAM 

 

Les s. 159-165 Forberedelse til faglig samtale, 

oppgaver s. 167 

Forberedelse til faglig samtale, 

oppgaver s. 167 

Forberedelse til faglig samtale, 

oppgaver s. 167 

NAT 

 

Vurdering: Praktisk 

prøve elektrisitet 

 

Forbered deg til vurdering i elektrisitet (Kap. 11) 

s. 206-219 

KRLE 

 

Adventistene 

s. 212-214 

Gjør oppgave 1 s. 214 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1 og 2 s. 214 

Forberedelser til gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1-3 s. 214 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

FSP 

ENG 

Travelling around the 
world 

Make a presentation of a travel destination of your choosing. 
- Information about the place you have chosen 
- What would you like to do if you ever travelled there? 
- Other typical tourist attractions 

Fransk 

 

Byer i Frankrike Jobb videre med pararbeidet. Jobb videre med pararbeidet. Jobb videre med pararbeidet.  

Tysk Kap. 6 Einkaufen  Skriv 5 gloser til bildet, s 106 Oppg. A7, s 106 Oppg. A7, s 106 
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 s 106  

Spansk 10: ¿Qué has hecho 

hoy? 

Hvilke byer har Ana og moren 

besøkt? Skriv ned.  

Velg et avsnitt fra teksten og 

oversett til norsk i boka di. 

Skriv en liten fortelling om en 

reise. Bruk presens perfektum. 

Krø Orientering 

Utholdenhet 

UTV Arbeidsmarkedet 

Hva er viktig for meg 

i en fremtidig jobb? 

Individuelt arbeid og diskusjoner i grupper/ klasse 

Fysisk 

akt. 

 

Int Etterarbeid 

Mat og 

Helse 

Tema:  
Matlyst s. 130-139 

Matlaging: 
Løksuppe, Brosme og Panna Cotta 

Teorigruppe: 
Teorioppgave 7: Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 20 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skriveøvelser på bokmål og 
nynorsk 

Lese i romanen, skriv kort logg 
 
Skriv mer/ rediger teksten fra 
uke 19 

Lese i romanen, skriv  logg 
 
Gi tilbakemelding på en tekst 
Rediger dine egne tekster 

Lese i romanen, skriv  logg 
 
Gi tilbakemelding på tekster 
Rediger dine egne tekster 

MAT 

 

Repetisjon    

ENG 

 

Choose one of the texts 
 
Unit 1A exploring the world 
 
 
 
 
Unit 1B - Mother Nature 

Read Follow your dreams  
p. 8,  write down and learn 
the glossary p. 260, and 
answer in writing questions 
p. 8 
 
Read text 1B, write down and 
learn the glossary p.260-261, 
and answer in writing exercise 
13 and 14 p.20. 

Read text 1A  p. 10,  write 
down and learn the glossary 
p. 260, and answer in 
writing questions 2 and 3 
Working with the text. 
 
 
Read text 1B, write down and 
learn the glossary p.260-261, and 
answer in writing exercise 13 and 
14 p.20. 

Read text 1A  p. 10 and page 
11,  write down and learn the 
glossary p. 260, and answer in 
writing questions 5 and 6 Keep 
talking p.12 
 
 
Read text 1B, write down and learn 
the glossary p.260-261, and answer 
in writing exercise 13 and 14 p.20. 

SAM 

 

Livet i det okkuperte 

Europa 

Kapittel 10 

Fordypningsoppgave/foredra

g 

Fordypningsoppgave/foredrag Fordypningsoppgave/foredrag 

NAT 

 

Kap. 6: Lys, syn og farge 

Lys:  

s. 106-111 

Forklar begrepene lyskilde, 

refleksjon, lysfart, 

innfallslodd, refleksjonsvinkel, 

innfallsvinkel, refleksjonslov, 

konkav, konveks og 

brytningsvinkel. 

Forklar begrepene lyskilde, 

refleksjon, lysfart, innfallslodd, 

refleksjonsvinkel, 

innfallsvinkel, refleksjonslov, 

konkav, konveks og 

brytningsvinkel. Forklar 

hvordan lys blir reflektert fra en 

ujevn og jevn flate. 

Forklar begrepene lyskilde, 

refleksjon, lysfart, innfallslodd, 

refleksjonsvinkel, innfallsvinkel, 

refleksjonslov, konkav, konveks og 

brytningsvinkel. Forklar ved å ta i 

bruk relevante begreper hvordan lys 

blir brutt. 
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KRLE 

 

Pinsebevegelsen  

Les s. 214- 217 

Gjør oppgave 1 s. 218 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1 og 2 s. 218 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1-3 s. 218 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

FSP 

ENG 

Travelling around the world Continue your presentation. 

Fransk 

 

Byer i Frankrike 

Vi begynner med 

framføringer på onsdag. 

Øv på muntlig framføring - 

by i Frankrike. 

Øv på muntlig framføring - by 

i Frankrike. 

Øv på muntlig framføring - by i 

Frankrike. 

Spansk 11: ¡Qué viaje más 

fantástico! s. 58 – 61 

Uregelrett verbbøyning i 

presens perfektum 

Velg reisemåter og finn ut 

hvilke byer du skal besøke 

eller har besøkt 

Hva har du gjort på reisen din?  

Hva skal du gjøre? 

Tysk 

 

Kap. 6 Einkaufen  

Tekst D, s 107 

Les tekst D - Dialoge 

Lær 5 gloser fra stykket 

 

Les og oversett tekst D 

Skriv en dialog  - oppg. A8 s 

107 

 

Les og oversett tekst D 

Skriv en dialog - oppg. A8 

Krø 

 

Utholdenhet 

Ballspill 

UTV Utdanning og kjønn 

Utv: 9ABD 

Vi diskuterer tradisjonelle og utradisjonelle valg i forhold til utdanning og yrke. 

Fysisk 

akt. 

 

Int Fredag er 17.mai 

Mat og 

helse 

Tema:  
Oppsummeringsuke 

Fredag fri 

Matlaging: 
Løksuppe, Brosme og Panna Cotta 

Torsdag: ferske vårruller 

Teorigruppe: 
Teorioppgave 7: Forbrukerbevissthet 
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Arbeidsplan uke 21 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Skriftlig vurdering sidemål Lese i romanen, skrive logg 

MAT 

 

Repetisjon    

ENG 

 

Choosing your topic This week you will start working in a group, and your topic will be either exploring the world or 

about Mother Nature 

SAM 

 

Livet i det okkuperte Europa Fordypningsoppgave/foredrag 

NAT 

 

Linser og øyet: s.112-117 Sentrale begrep å forklare: brennpunkt, hornhinne, nærsynt, langsynt, staver, tapper, den gule 

flekken og den blinde flekken. 

 

KRLE 

 

Den Evangelisk Lutherske 

Frikirke 

Les s. 219 - 221 

Gjør oppgave 1 s. 221 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

Gjør oppgave 1 og 2 s. 221 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

 

Gjør oppgave 1-3 s. 221 

Forberedelser til 

gruppepresentasjon  

 

FSP 

ENG 

Presentations Presentations in class. 

Fransk 

 

Muntlig vurdering Øv til muntlig framføring - by i Frankrike. 

Bonne chance! 

Spansk Presenter en reise til Spania 

Reisemåter 

Arbeid videre med presentasjonen din. Ta med bilder fra reisen.  

Vær forberedt til å presentere i neste uke. Øv høyt på presentasjonen din hjemme ☺ 

Muntlig presentasjon om en reise til Spania 

Tysk 

 

Muntlig vurdering  Fremfør dialogen fra uke 20 for 

klassen. 
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Inter. mulig film    

UTV Forberedelse hospitering 

Utv: 9BCD 

Individuelt arbeid og noe felles gjennomgang. Nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og 

rogaland.skoleogarbeidsliv.com. Karriereplan. 

Krø Friidrett 

 

Fysisk 

akt 

 

Int Mulig film  

Mat og 

helse 

Tema:  
Tur til Ullanhaug: 

- man, onsd, tors og fre 

Matlaging: 

Ta med matpakke til Ullanhaug gård 

Teorigruppe: 
Refleksjonstekst med utgangspunkt i 

bordbrikken de laget i begynnelsen 

av skoleåret. Ny digital bordbrikke 
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Arbeidsplan uke 22 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Lese i romanen Lese i romanen 

Levere inn en tekst på hovedmål 

MAT 

 

Heldag matematikk    

ENG 

 

Working in a group Your group will continue the work. 

SAM 

 

Livet i det okkuperte Europa Presentasjoner 

NAT 

 

Teknologi: s.118-121 Sentrale begrep å forklare: grunnfarger, komplementærfarger og fiberoptikk.  

 

KRLE 

 

Forberedelse til 

gruppepresentasjon om tildelt 

kristent trossamfunn  

   

FSP 

ENG 

Stationary work We go through different English tasks and games in small stationary workshops. 

Fransk 

 

Kap. 9 Frankrike 

s. 181-185 

Le passé composé s. 191-192 

Les s. 181. Gjør oppg. 10A s. 192. Les s. 181-182. Gjør oppg. 

11 s. 192. 

Les s. 181-184. Gjør oppg. 12 

s. 192. 

Spansk  Muntlig vurdering   Presentasjon av en reise 

 

Tysk 

 

Kap.6 Einkaufen 

Tekst F/G, s 110 - 111 

Les tekst F/G   -  Gjør oppg. A13 

UTV 

 

Forberedelse hospitering  

Utv: 9A 

Individuelt arbeid og noe felles gjennomgang. Nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og 

rogaland.skoleogarbeidsliv.com. Karriereplan. 

Int fredag er fridag  

Krø Friidrett 

Fysisk  
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Mat og 

helse 

Tema: Tur til Ullanhaug 

- man og ons 

Torsdag og fredag fri 

Matlaging: 

Ta med matpakke til Ullanhaug 

gård 

Teorigruppe:  
Refleksjonstekst med utgangspunkt i bordbrikken de laget i begynnelsen 

av skoleåret. Ny digital bordbrikke 

Intern eksamenstid   
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Arbeidsplan uke 23 

 

Fag Basis Finner og henter ut informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Prøvemuntlig 

Littertursamtaler  

 

Littertursamtaler.  Vi snakker om romanene dere har lest.  Forarbeid,  les/ skriv mer på loggene. 

MAT 

 

Målestokk og mønster 

Studer side 284 - 288 

9.1, 9.2, 9.8, 9.9, 9.13, 9.17 9.3, 9.4, 9.9, 9.10, 9.15, 

9.18 

9.5, 9.7, 9.15, 9.18, 9.19 

ENG 

 

Mock Oral Exam Repeat what you have learned this semester and be sure to have finished your book. 

SAM 

 

Prøvemuntlig    

NAT 

 

Prøvemuntlig  

KRLE 

 

Prøvemuntlig     

FSP 

ENG 

Mock Oral Exam  

Fransk 

 

Prøvemuntlig    

Spansk Prøvemuntlig    

Tysk 

 

 

Prøvemuntlig 

   

UTV Forberedelse hospitering Individuelt arbeid og noe felles gjennomgang. Nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og 

rogaland.skoleogarbeidsliv.com. Karriereplan. 

...  

VF 

    

Int mulig film    

Krø Ballspill 
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Fysisk 

akt 

 

Mat og 

helse 

Tema:  
Prøvemuntlig 

Tur til Ullanhaug 

- tors og fre 

Matlaging: 

Ta med matpakke til Ullanhaug 

gård 

 

Teorigruppe: 
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Arbeidsplan uke 24 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Litteratursamtaler Littertursamtaler.  Vi snakker om romanene dere har lest.  Forarbeid,  les/ skriv mer på loggene. 

MAT 

 

Målestokk og mønster 

Studer side 289 - 303 

9.21, 9.23, 9.31, 9.32, 9.35, 9.40, 

9.41, 9.46 

9.25, 9.28, 9.29, 9.34, 9.37, 

9.42, 9.47, 9.48 

9.30, 9.34, 9.38, 9.42, 9.47, 

9.48 

ENG 

 

Starting presentations Your group will give a short presentation of your work. 

NAT 

 

Teknologi og 

kommunikasjon 

 

Vi ser film på skolen 

SAM 

 

Livet i det okkuperte Europa Presentasjoner 

KRLE 

 

Noen kristne trossamfunn  Presentasjoner  Presentasjoner  Presentasjoner  

FSP 

ENG 

What represents summer in 

your opinion? We watch a feel-

good summer movie. 

   

Fransk 

 

Repetisjon    

Spansk 12: Un campamento de 

verano, páginas 62 y 63.  

Lær ord og uttrykk for 

sportsaktiviteter side 62-63 

Skriv hva Andrés har gjort på 

spansk. 

Skriv spørsmål og svar til 

Andrés på spansk. Bruk 

spørreordene: ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Dónde?  

Skriv svar på e-mailen fra 

Andrés. Bruk presens 

perfektum. 

Tysk 

 

Kap.6 Einkaufen 

Tekst H, s 112 

Oppg. s 112 Oppg. s 112 Oppg. s 112 

Krø  

 

Ballspill 
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UTV Forberedelse hospitering 

Utv: 9AC 

Individuelt arbeid og noe felles gjennomgang. Nettressurser: vilbli.no, utdanning.no og 

rogaland.skoleogarbeidsliv.com. Karriereplan. 

Fysisk 

akt. 

 

Mat og 

helse 

Tema:  
Nedvask kjøkken 

Mandag fri 

Torsdag idrettsdag 

Matlaging: 

 

Teorigruppe: 
Refleksjonstekst med utgangspunkt i 

bordbrikken de laget i begynnelsen 

av skoleåret. Ny digital bordbrikke 

Intern mulig film   
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Arbeidsplan uke 25 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

  

MAT 

 

Repetisjon kap 9  

ENG 

 

Presentations Finishing all the presentations, and looking forward to summer holidays. 

NAT 

 

Teknologi og 

kommunikasjon 

 

SAM 

 

    

KRLE 

 

    

FSP 

ENG 

What represents summer 

in your opinion? We 

watch a summer movie in 

class. 

   

Fransk 

 

Repetisjon  

 

 

Spansk  Vær og 

sommeraktiviteter.  

Framtidsformen  

Skriv hva du skal gjøre i sommerferien.  

Tysk 

 

Schönen Sommer 

Urlaub! 

   

UTV     

Krø     
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Fysisk 

akt. 

 

UTV   

Int     

 

Krø 

 

Fysisk 

akt 

 

Mat og 

helse 

Tema:  
Nedvask av kjøkken 

Matlaging: 

Ta med matpakke 

Teorigruppe:  
Refleksjonstekst med utgangspunkt i 

bordbrikken de laget i begynnelsen 

av skoleåret. Ny digital bordbrikke 
 


