
VÅR 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ÅRSTIDER-ÅRSHJUL
Onsdag: pl.dag (5)
Torsdag: første skoledag
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Tirsdag: pl.dag (6) Foreldresamtaler Foreldresamtaler Foreldresamtaler Fredag: siste skoledag

MERKEDAGER
Mandag: 2.påskedag Tirsdag: 1.mai Torsdag: Kr.himmelfarsdag Torsdag: 17.mai Mandag: 2.pinsedag

EKSKURSJONER BRINGSVÆR FOR 7.TRINN

KULTURUKA

FRAVÆR/STUDIER
ERASMUS+ TUR

HOVEDTEMA/LÆRINGSSTIL

NATURFAG

TEMA

Å utnytte solenergien (114-121)
Energien i vann gir elektrisk energi
Transport av elektrisk energi
Fordeler/ulemper med vannenergi

122-126 127-133 160-167 168-174 175-181 182-187 188-191 192-195 196-199 134-141 142-145 146-149 150-153 154-159 Insekter?? Insekter??

KOMPETANSEMÅL

> gjøre greie for bruk av noen energikilder
før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet
lokalt og globalt
> gjør greie for hvordan man gjennom tidene 
har brukt overføring av bevegelse til å 
utnytte energi i vind og vann

MATERIELL
Yggdrasil 7
Lærerveil. S.118-120

VURDERING

SAMFUNN

TEMA

De store oppdagelsesreidende - forberde
(Tverrfaglig samarbeid med norskfaget; skrive 
en faktatekst/biografi. Se også halvårsplan 
norskfaget)

De store oppdagelsesreisende - forarbeid og 
innhenting av fakta

De store oppdagelsesreisende. Starte 
skrivprosessen.

De store oppdagelsesreisende. Fortsette 
skrivprosessen.

De store oppdagelsesreisende. Kolonier, slaver og 
trekanthandel.

Leirskole Bringsvær De store oppdagelsesreisende. Kolonier, slaver og 
trekanthandel.

Landskap og levemåter Landskap og levemåter
Landskapstyper

Landskap og levemåter
Landskapstyper og hvordan mennesker utnytter 
og tilpasser seg ulike typer natur.

Du store verden! Du store verden! Ulike verdensdeler
Likheter og ulikeheter i ulike land

Du store verden! Ulike verdensdeler
Likheter og ulikeheter i ulike land

Du store verden! Ulike verdensdeler
Likheter og ulikeheter i ulike land

Du store Verden.
Verden i tall

Du store Verden.
Oppsummering og test

Rus - Du bestemmer. Rus - Bruk og misbruk Rus - Bruk og misbruk Rus - tobakkindustrien

KOMPETANSEMÅL

Framstille oppdagingsreiser europearar 
gjorde, skildre kulturmøte og samtale om 
korleis dette kunne opplevast

Finne og trekkje ut samfunnsfagleg informasjon ved 
søk i digitale kjelder, vurdere funna og følgje reglar 
for nettvett og nettetikk
Bruke digitale verktøy til å presentere 
samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for 
personvern og opphavsrett

Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante 
fagomgrep og fleire kjelder.

Skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante 
fagomgrep og fleire kjelder.
Plassere ei hendingsrekkje i historie og samtid på 
tidsline og kart.

Bruke digitale verktøy til å presentere 
samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for 
personvern og opphavsrett.
Framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, 
skildre kulturmøte og samtale om korleis dette 
kunne opplevast.

Bruke digitale verktøy til å presentere 
samfunnsfagleg arbeid og følgje reglar for 
personvern og opphavsrett.
Framstille oppdagingsreiser europearar gjorde, 
skildre kulturmøte og samtale om korleis dette 
kunne opplevast.

Forklare samanhengar mellom naturressursar, 
næringar, busetnad og levevis.

Forklare samanhengar mellom naturressursar, 
næringar, busetnad og levevis.
Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda 
og korleis menneske gjer seg nytte av de.

Forklare samanhengar mellom naturressursar, 
næringar, busetnad og levevis.
Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda 
og korleis menneske gjer seg nytte av de.

Bruke atlas, hente ut informasjon frå papirbaserte 
temakart og digitale karttenester og plassere 
nabokommunane, fylka i Noreg, dei tradisjonelle 
samiske områda og dei største landa i verda på 
kart

Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i 
Europa og land i andre verdsdelar
Beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre 
stader i verda.

Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i 
Europa og land i andre verdsdelar
Beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre 
stader i verda.

Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i 
Europa og land i andre verdsdelar
Beskrive korleis Noreg brukar ressursar frå andre 
stader i verda.

Gjennomføre og presentere undersøkingar som 
krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon 
frå tabellar og diagram.
formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå 
mFoglege forklaringar og belyse spørsmålet 
gjennom ei undersøking

Drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk 
og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk 
og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk 
og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

Drøfte spørsmål omkring og konsekvensar av bruk 
og misbruk av tobakk og ulike rusmiddel.

MATERIELL
Midgard s. 16-28, Chromebook, Midgard s. 16-28, Chromebook, skriftlige skilder 

(bøker fra biblioteket).
Midgard s. 16-28, Chromebook, skriftlige skilder 
(bøker fra biblioteket).

Midgard s. 16-28, Chromebook, skriftlige skilder 
(bøker fra biblioteket).

Arbeidsplan. Midgard s. 22-32. Chromebook og 
Google Classroom. Film. Padlet. 

Arbeidsplan. Midgard s. 22-32. Chromebook og 
Google Classroom. Film. Padlet. 

Midgard s. 114-137. Midgard s. 114-137. Midgard s. 114-137. Midgard s. 162-192. Kartoppgaver. Midgard s. 162-192. Gruppearbeid. Kartoppgaver Midgard s. 162-192. Gruppearbeid. Midgard s. 162-192. Gruppearbeid. Midgard s. 162-192. Midgard s. 194-209 Midgard s. 194-209
Film

Midgard s. 194-209
Film

Midgard s. 194-209

VURDERING
Vise god planlegging ved hjelp av å lage tankekart 
og disposisjon

Se mål for norskfaget (tverrfaglig arbeid). Se mål for norskfaget (tverrfaglig arbeid).
Samarbeid i grupper for å gi tilbakemeldinger og 
underveisvurdring.

Arbeide systematisk og effektivt med arbeidsplan 
over lengre tid (ukelekse i uke 7).

Arbeide systematisk og effektivt med arbeidsplan 
over lengre tid (ukelekse i uke 7).

Beskrive sammenhenger mellom klima og 
landskapstyper.

Beskrive landskapstypene regnskog, gresslette og 
ørken.

Forklare hvordan mennesker utnytter 
naturressurser og tilpasser seg klima og 
landskapet de lever i.

Plassere sentrale land og havområder på kartet.
Plassere fjell, byer og elver på kartet.

KRLE

TEMA
Islam - introduksjon Islam 

Koranen og Hadith
Islam
De fem søylene

Islam
De fem søylene

Leirskole Bringsvær Islam
De 5 søylene / etikk

Hinduismen
Hellige skrifter

Hinduismen
Hellige skrifter

Hinduismen 
Etikk

Hindiusmen - oppsummering Kristendommen
Forskjellige kirkesamfunn
Den norske kirke

Kristendommen
Forskjellige kirkesamfunn
Frikirker og andre kirkesamfunn

Kristendommen
Forskjellige kirkesamfunn
Frikirker og andre kirkesamfunn

Buddhismen 
Hellige skrifter
Buddha 

Buddhismen
Etikk og fortellinger 

Buddhismen
Etikk og fortellinger 

Buddhismen
Oppsumering

Livssynshumanisme 
Bakgrunn og historie

Livssynshumanisme 
Levi Fragell

Livssynshumanisme
Tanker og etikk

KOMPETANSEMÅL

Grunnlegende ferdigheter: 
Å kunne bruke digitale verktøy 
Lage forside på Disk
Samtale om Islam... og utvalgte tekster

Forklare hva Koranen og hadith er og samtale 
om sentrale  islamske fortellinger.

samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk 
med vekt på gudsbilde, menneskesyn, 
trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske 
utfordringer og utvalgte tekster

samtale om islam, islamsk livstolkning og etikk 
med vekt på gudsbilde, menneskesyn, 
trosartiklene, de fem søyler, aktuelle etiske 
utfordringer og utvalgte tekster

samtale om filosofi, religion og livssyn som 
grunnlag for etisk tenkning og kunne drøfte noen 
moralske forbilder fra fortid og nåtid.

Samtale om sentrale fortellinger i hinduismen Samtale om sentrale fortellinger i hinduismen Samtale om hinduisme, hinduistisk livstolkning og 
etikk med vekt på noen guder og gudinner, synet 
på tilværelsen og det guddommelige, 
menneskesyn, aktuelle etiske utfordringer og 
utvalgte tekster

Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og 
reflektere over deres betydning og bruk, og nytte 
digitale verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner.

-Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og 
reflektere over deres betydning og bruk, og nytte 
digitale verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner.
-Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i 
lokalmiljøet og distriktet.

-Beskrive kirkebygget og andre kristne gudshus og 
reflektere over deres betydning og bruk, og nytte 
digitale verktøy til å søke informasjon og lage 
presentasjoner.
-Gjøre rede for kirkesamfunn som er representert i 
lokalmiljøet og distriktet.

Samtale om sentrale buddhistiske fortellinger. Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning 
og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, 
menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle 
etiske utfordringer og utvalgte tekster.

Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning 
og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, 
menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle 
etiske utfordringer og utvalgte tekster.

-Samtale om bakgrunn og særpreg for Human-
Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i 
verden.
-Samtale om hva et livssyn kan innebære

-Samtale om hva et livssyn kan innebære
-Forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale 
om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på 
virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle 
etiske utfordringer og utvalgte tekster fra 
humanistisk tradisjon

Forklare hva et humanistisk livssyn er og samtale 
om humanistisk livstolkning og etikk med vekt på 
virkelighetsforståelse, menneskesyn, aktuelle 
etiske utfordringer og utvalgte tekster fra 
humanistisk tradisjon.

MATERIELL
Google Disk
Google Classroom
Du og Jeg s. 30

Chrome book
Du og jeg s. 30 - 33

Gruppearbeid
Du og jeg s. 34-37
Presentasjon 

Gruppearbeid
Du og jeg s. 34-37
Presentasjon 

Du og jeg s. 34-38
Samtale + oppgaver

Du og jeg s. 144-148 Du og jeg s. 144-148 Du og jeg s. 150-153
Filmer og utvalgte tekster/historier.

Test / qiuz 
Du og jeg s. 144-154

Du og jeg s. 134 Du og jeg s. 136-140 Du og jeg s. 136-140 Du og jeg  s. 86-88
Introduksjonsfilmfilm
Radiosport 

Du og jeg s. 89-94 Du og jeg s. 89-94 Du og jeg s. 86-95
Padlet

Du og je s. 18-22 Du og jeg s. 22-24 Du og jeg s. 24-28

VURDERING
Kjenne til 
Koranen og Hadith
De fem søylene, etikk

Kjenne til 
Koranen og Hadith
De fem søylene, etikk

Kjenne til 
Koranen og Hadith
De fem søylene, etikk

MATTE                          
- EGEN ÅRSPLAN PÅ 
HJEMMESIDEN

TEMA

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL

VURDERING

KUNST

TEMA

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL

VURDERING

MUSIKK

TEMA
Musikk gjennom tidene - Eric Clapton Musikk gjennom tidene - Eric Clapton Komponere digitalt - Soundation Vokalopptak - Soundation LEIRSKOLE Storkor - Tema: Vennskapssanger Folkemusikk Folkemusikk Folkemusikk Sjanger: Musikal Sound of Music - se film Sound of Music - se film + skrive filmanmeldelse Gitar / samspill Gitar / samspill Avslutningssamling - ØVELSER 17. mai-sanger Avslutningssamling - ØVELSER Avslutningssamling - ØVELSER Avslutningssamling - ØVELSER Avslutningssamling - ØVELSER

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL
Chromebook + headset Chromebook + headset "Lova lova LIne" + "Kråkesangen" "Lova lova LIne" + "Kråkesangen"

VURDERING
Tilbakemelding på sangen de har tatt opp DKS kommer med forestilling Innsamling og vurdering av film-anmeldelsene. 

NORSK
Lilla=Språkbok
Grønn=Lesebok

TEMA
Bygg en faktatekst
Introduksjon

Bygg en faktatekst
Forarbeid og eksempeltekster

Bygg en faktatekst
Forarbeid og eksempeltekster

Bygg en faktatekst
Forfatterens verksted - skriveprosessen 

Bygge faktatekst
Grupparbeid. Lese tekst og tilbakemelding

Leirskole Bringsvær Lese- og skrivekurs
Prosjekt X
Dagbok fra Bringsvær (sammensatt tekst)

Lese- og skrivekurs.
Tegnseting
Direkte tale og kolon + komma

Leseprosjektet "Grip Boka" Carlsten lesetest
Sakprosa - rapport

Sakprosa - referat og søknad Sakprosa - referat og søknad
Kartleggingstest UDIR (lesing)

Selvbiografi
Hva er en selvbiografi?

Selvbiografi - kjennetegn. Selvbiografi - kjennetegn. Tid for ti (nynorske tekster)

KOMPETANSEMÅL

-skrive fortellende, beskrivende, 
reflekterende og argumenterende tekster 
etter mønster av eksempeltekster og andre 
kilder, og tilpasse egne tekster til formål og 
mottaker
-bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler

-Velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og 
digitale informasjonskanaler
-Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
-kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

-Velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og 
digitale informasjonskanaler
-Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
- Referere, oppsummere og reflektere over 
hovedmomenter i en tekst

- Referere, oppsummere og reflektere over 
hovedmomenter i en tekst.
-skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og 
argumenterende tekster etter mønster av 
eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne 
tekster til formål og mottaker

-Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige 
kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av 
tilbakemeldinger
-Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler

Referere og oppsummere hovedmomenter i en 
tekst
Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler
Bruke forskjellige former for digitale og 
papirbaserte ordbøker
Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, 
opplesing og presentasjon

-Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og 
skrive tekster med variert setningsbygning og 
funksjonell tegnsetting
-Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset 
kommunikasjonssituasjonen
-Lytte til andre, uttrykke og begrunne egne 
meninger og vise respekt for andres

Lese skjønnlitterære tekster og sakprosatekster, 
og samtale om innhold og egne leseopplevelser
eskrive hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av 
begreper fra grammatikk og tekstkunnskap, og 
samtale om forskjeller mellom norsk og samisk
Presentere egne synspunkter på personer, 
handling og tema i et utvalg barne- og 
ungdomslitteratur på norsk

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
Uttrykke erfaringer og interesser i fortellende, 
beskrivende og reflekterende tekster
Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
Uttrykke erfaringer og interesser i fortellende, 
beskrivende og reflekterende tekster
Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler

Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape 
sammenheng mellom setninger og avsnitt
Uttrykke erfaringer og interesser i fortellende, 
beskrivende og reflekterende tekster
Bruke digitale kilder og verktøy til å lage 
sammensatte tekster med hyperkoplinger og 
varierte estetiske virkemidler

Lese og samtale om enkle tekster på den norske 
målformen som elevene ikke har skriftlig 
opplæring i

MATERIELL
Zeppelin. Chromebook. Faktabøker og andre 
eks på faktatekster/biografier.

Chromebook, kildebruk og Zeppelin Chromebook, kildebruk og Zeppelin Chromebook, tankekart og disposisjon Chromebook, tankekart og disposisjon Læringsheftene "Prosjekt X"
Chromebook (dokument og presentasjon)

Padlet, Zeppeling og Chromebook Utvalgte bøker (skjønnlitteratur)
Samarbeid i grupper

Chrome book
Zeppelin lesebok s- 206-233

Chrome book
Zeppelin lesebok s- 206-233

Chrome book
Zeppelin lesebok s- 206-233

Leseheftet "Tid for ti"

VURDERING

Tverrfaglig prosjekt med samfunnsfag, emnet 
store oppdagere. 

Tankekart, disposisjon, kildekritikk og 
kildehenvisning.

Tankekart, disposisjon, kildekritikk og 
kildehenvisning.

Bruke hjelpemidler som tankekart og disposisjon i 
skriveprosessen

Lese/høre andres tekster
Tilbakemelding og undereisvurdering

Samarbeid
Innhente fakte
Læringsstrategier (nøkkelord, tankekart og BISON)
Fremføring

Presentere sin tegnsetitng og ha en faglig samtale 
rund dette.

FInne språklige virkemidler i en tekst. 
Skrive sammendrag.
Analysere og anmelde bøker.

ENGELSK

TEMA
Down Under - s. 120 -145 Down Under - s. 120 -146 Down Under - s. 120 -147 Down Under - s. 120 -148 Down Under - s. 120 -149 EAvslutning og evaluering Australia-prosjekt The science of Nature The science of Nature The science of Nature The science of Nature The science of Nature The science of Nature Brilliant Books s. 186-233 Brilliant Books s. 186-234 Brilliant Books s. 186-235 Brilliant Books s. 186-236 Brilliant Books s. 186-237 Sterke verb repetisjon Sterke verb repetisjon

KOMPETANSEMÅL

MATERIELL
Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks English books, Stairs TB + WB + Chromebooks English books, Stairs TB + WB + Chromebooks English books, Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks Stairs TB + WB + Chromebooks

VURDERING
Underveisvurdering gruppe for gruppe i film-
prosjektet

Reisefilm om Australia - visning i klassen Book report TEST - Irregular Verbs


