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Bilde på forsiden: Basquiat var en av de første afroamerikanske kunstnere som ble aksepert i kunstlivet i 

USA. Han arbeidet hovedsakelig med maleri inspirert av graffiti og såkalt street art, og han ble en viktig 

kunstner på 1980-tallet. I 1983 møtte Basquiat Andy Warhol, noe som ble starten på et samarbeid som varte 

frem til Warhol døde i 1987 

Basquiats er kjent for å bruke ord i bildene og å ha et humoristisk fokus på svarte helter og anti-helter i det 

amerikanske samfunnet. Han var en stor fan av boksing og jazz, to arenaer der svarte hadde slått gjennom på 

et tidlig historisk tidspunkt. Basquiat var kjæreste med Madonna et par måneder i starten av sin karriere. Han 

stilte ut på de fremste galleriene verden over. 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.26in1rg
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https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1z3geoS3PceYeYZZd8hE3aShlWolIDryTCYK9cyZW-O8/edit#heading=h.44sinio
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Informasjon 

 
Nye læreplaner for fag LK2020 

Planen   er utarbeidet fra nye læreplaner i  LK2020(læreplan for kunnskapsløftet 2020).  

Fagfornyelsen  viser til prosessen med innføring av nye læreplaner, som skal innføres gradvis 

fra august 2020 på 8. og 9.trinn. 

Verdi- Identitet og kulturelt mangfold 
I overordnet del av LK2020 er Identitet og kulturelt mangfold en av i alt 6 verdier i opplæringens 

verdigrunnlag. Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver 

elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Innsikt i vår 

historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. 

Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. 

Felles referanserammer er viktig for den enkeltes tilhørighet til samfunnet. Dette skaper samhold og 

forankrer den enkeltes identitet i et større fellesskap og i en historisk sammenheng. En felles ramme 

gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike 

perspektiver, holdninger og livsanskuelser. 

Hjem-skole samarbeid 

Vi oppfordrer alle til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside. www.gosenskole.no 

 

Foresatte inviteres til digitalt foreldremøte tirsdag 1.september kl 19. Første del blir felles for 

alle foresatte på 8.trinn, deretter blir det klassemøter. Link til møtene kommer. 

 

 

Kalender for perioden  

 Denne uken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uke 34 
17.-21.aug 

      

Uke 35 
24.-28.aug 

      

Uke 36 
31.aug-4.sept 

Nasjonale 
prøver 

     

Uke 37 
7.-11.sept 

Test i 
naturfag 
 
Nasjonale 
prøver 

    Innlevering 
norsktekst. 
Vurderes 
uten 
karakter.  

Uke 38 
14.-18.sept 

Nasjonale 
prøver 

    Final draft 
English text. 

Uke 39 
21.-25.sept 

   Fransk 
vurdering 
Eng.ford-
test 
Tysk 
vurdering 

  

Uke 40 
28.sept-2.okt 

English text 
writing 

     

https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/opplaringens-verdigrunnlag/1.1-menneskeverdet/
http://www.gosenskole.no/
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Norsk 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Muntlig 

kommunikasjon  

 

Skriftlig 

tekstskaping  

 

Tekst i kontekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lese skjønnlitteratur og sakprosa 

på bokmål og nynorsk og i 

oversettelse fra samiske og andre 

språk, og reflektere over tekstenes 

formål, innhold, sjangertrekk og 

virkemidler 

 

Sammenligne og tolke romaner, 

noveller, lyrikk og andre tekster ut 

fra historisk kontekst og egen 

samtid 

 

Karakter 5 og 6 

- Leser skjønnlitteratur på nynorsk, og 

reflekterer over tekstenes formål, innhold 

og sjangertrekk 

- Sammenligner og tolker romanen ut fra 

historisk kontekst og egen samtid 

 

Karakter 3 og 4 

- Leser skjønnlitteratur på nynorsk og 

forteller om tekstens formål, innhold og 

sjangertrekk. 

- Sammenligner romanen ut fra historisk 

kontekst og egen samtid. 

 

Karakter 2 

- Leser skjønnlitteratur på nynorsk, og kan 

si noe om  tekstenes formål, innhold og 

sjangertrekk 

- Sammenligner romanen ut fra historisk 

kontekst og egen samtid på en enkel 

måte.  

 

 
Elevmedvirkning 

 

Elevene skal være med på å bestemme hva som skal vurderes når de skriver 

sin første tekst.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlig: Samhandle med andre gjennom å lytte, fortelle og samtale.  

Skriftlig: Beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster. 

Lesing: Reflektere over skjønnlitteratur og å kunne vurdere tekster kritisk. 

Digitalt: Lage enkle sammensatte tekster. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Lydboka “Skammarens dotter”  og Kontekst basisbok  

Klasserom  
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English 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 

Kommunikasjon 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

følge regler for rettskriving, 

ordbøying, setningsstruktur og 

tekststruktur 

skrive formelle og uformelle 

tekster, inkludert sammensatte, 

med struktur og sammenheng som 

beskriver, forteller og reflekterer 

tilpasset formål, mottaker og 

situasjon 

bearbeide egne tekster ut fra 

tilbakemeldinger og kunnskap om 

språk 

 

 

Karakter 5 og 6 

Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 

uformelle tekster. 

Følger regler for rettskriving, ordbøying, 

setningsstruktur og tekststruktur 

Skriver tekster med struktur og sammenheng, 

tilpasset formål og mottaker. 

 

Karakter 3 og 4 

Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 

uformelle tekster. 

Følger noen regler for rettskriving, ordbøying, 

setningsstruktur og tekststruktur 

Skriver tekster som kommuniserer. 

Karakter 2 

Planlegger, skriver og bearbeider formelle og 

uformelle tekster. 

Følger noen regler for tekststruktur. 

Skriver tekster som delvis kommuniserer.  

 

 
Elevmedvirkning 

 

Kan velge sammensatt tekst etter ønske 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Utvalgte tekster i Classroom 

Film:  Billy Elliot 
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Matematikk 

Tverrfaglige emner 
Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 

 
Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Utforsking og 

problemløysing 

 

Resonnering og 

argumentasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrive og generalisere mønster 

med eigne ord og algebraisk 

 

Utvikle og kommunisere strategiar 

for hovudrekning i utrekningar 

 

Utforske og beskrive 

primtalsfaktorisering [...] 

 

Karakter 5 og 6 

● Utvikler metoder for å løse problem som 

de ikke kjenner fra før 

● Beskriver og generaliserer mønster 

algebraisk 

● Grunngir framgangsmåter, resonnement 

og løsninger 

 

 

Karakter 3 og 4 

● Anvender kjente metoder for å løse 

problemer i kjente og ukjente situasjoner 

● Beskriver og generaliserer mønster med 

egne ord 

● Grunngir framgangsmåter og løsninger 

 

Karakter 2 

● Løser enkle problemer 

● Beskriver noen mønster med egne ord 

 

 
Læringsmål 
 

● Forklarer titallssystemet 

● Bruker de fire regneartene 

● Bruker faktorisering 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

● Classroom 

● Campus Inkrement 

● Kikora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



7 

KRLE 

Tverrfaglig emne   

Folkehelse og livsmestring 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kunne ta andres 

perspektiv 

 

Etisk refleksjon  

 

Demokrati og 

medborgerskap  

Utforske andres perspektiv 

og håndtere uenighet og 

meningsbrytning 

 

Reflektere over 

eksistensielle spørsmål 

knyttet til det å vokse opp og 

leve i et mangfoldig og 

globalt samfunn 

 

Identifisere og drøfte 

aktuelle etiske 

problemstillinger knyttet til 

menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

Karakter 5 og 6 

Utforsker andres perspektiv og håndterer uenighet 

og meningsbrytning 

 

Reflekterer over eksistensielle spørsmål knyttet til 

det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt 

samfunn 

 

Identifiserer og drøfter aktuelle etiske 

problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, 

bærekraft og fattigdom 

 
Karakter 3 og 4 

Gjengir  andres perspektiver og håndterer 

uenighet og meningsbrytning 

 

Forteller om eksistensielle spørsmål knyttet til det 

å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt 

samfunn  

 

Drøfter aktuelle etiske problemstillinger knyttet 

til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom 

 

 
Karakter 2 

Forstår at mennesker har ulike meninger  

 

Forteller om spørsmål knyttet til det å vokse opp 

og leve i et samfunn  

 

Kjenner til etiske problemstillinger  

 
Elevmedvirkning 

 
Samtale, gruppesamtaler, utvikle felles klasseregler 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Lesing, skriving og digitale ferdigheter  

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Videoklipp (mulighet for tverrfaglig samarbeid med samfunnsfag).  

Klasserommet 

  



8 

Samfunnsfag 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Identitetsutvikling 

og felleskap 

 

Demokratiforståing 

og deltaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektere over korleis 

identitet, sjølvbilete og eigne 

grenser blir utvikla og 

utfordra i ulike fellesskap, og 

presentere forslag til korleis 

ein kan handtere påverknad 

og uønskte hendingar. 

 

Reflektere over likskapar og 

ulikskapar i identitetar, 

levesett og kulturuttrykk og 

drøfte moglegheiter og 

utfordringar ved mangfald. 

 

Reflektere over kva for 

aktørar som har makt i 

samfunnet i dag. 

Karakter 5 og 6 

- Reflekterer over hvordan ens egen identitet, 

selvbilde og grenser blir utfordret i ulike fellesskap, 

og presenterer forslag til hvordan en kan håndtere 

påvirkning og uønskede hendelser.  

- Reflekterer over likheter og ulikheter i identiteter, 

levesett og kulturuttrykk og drøfter muligheter og 

utfordringer ved mangfold. 

- Reflekterer over hvilke aktører som har makt i 

skolesamfunnet i dag.  

 

Karakter 3 og 4 

- Forklarer hvordan ens egen identitet, selvbilde og 

grenser blir utfordret i ulike fellesskap, og kommer 

med forslag til hvordan en kan håndtere påvirkning og 

uønskede hendelser. 

- Forklarer hvordan identiteter, levemåter og 

kulturuttrykk er forskjellige i samfunnet.  

- Forklarer hva som gjør at folk har makt på Gosen i 

dag. 

Karakter 2 

-Sier noe om hvordan identitet, selvbilde og grenser 

blir formet i møte med andre mennesker.  

- Forteller om likheter, ulikheter i samfunnet. 

- Sier noe om makt i skolesamfunnet. 

 
Elevmedvirkning 

 

Utforme klasseregler 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Underveis 8 samfunnskunnskap  Kap 1 og 2 
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Naturfag 

Tverrfaglige emner 
Folkehelse og livsmestring  

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Naturvitenskapelige 

praksiser og 

tenkemåter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Stille spørsmål og lage 

hypoteser om naturfaglige 

fenomener, identifisere 

avhengige og uavhengige 

variabler og samle data for å 

finne svar 

● Analysere og bruke 

innsamlede data til å lage 

forklaringer, drøfte 

forklaringene i lys av 

relevant teori og vurdere 

kvaliteten på egne og andres 

utforskinger 

● Bruke og lage modeller for å 

forutsi eller beskrive 

naturfaglige prosesser og 

systemer og gjøre rede for 

modellenes styrker og 

begrensinger 

● Delta i risikovurderinger 

knyttet til forsøk og følge 

sikkerhetstiltakene 

● Utforske kjemiske reaksjoner 

[...] 

 

Karakter 5 og 6 

● Lage hypoteser om naturfaglige 

fenomener. 

● Analysere data til å lage og drøfte 

forklaringer i lys av relevant teori. 

● Beskrive naturfaglige prosesser 

● Følge sikkerhetstiltakene knyttet til 

naturfagslaboratoriet 

 

Karakter 3 og 4 

● Lage hypoteser om naturfaglige 

fenomener. 

● Analysere data til å lage forklaringer i 

lys av relevant teori. 

● Forteller om naturfaglige prosesser 

● Følge sikkerhetstiltakene knyttet til 

naturfagslaboratoriet 

 

Karakter 2 

● Lage hypoteser om naturfaglige 

fenomener. 

● Bruke innsamlede data 

● Nevner naturfaglige prosesser 

● Følge sikkerhetstiltakene knyttet til 

naturfagslaboratoriet 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Praktisk forsøk knyttet til syrer og baser 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Eureka 8! Kap. 1, 7 og 8 

Klasserom og laboratorium 
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Tysk 

Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

Karakter 5 og 6 

● Er fortrolig med tallene 0-20 på tysk, 

både muntlig og skriftlig 

● Kan hilse på ulike måter  

● Kan fargene og navn på noen klesplagg 

● Behersker bruk av verbene i 1. og 2. 

person entall 

● Leser og forstår korte tekster 

 

 

Karakter 3 og 4 

● Gjør rede for tallene 0-20 på tysk 

● Kan hilse på tysk 

● Kan fargene og navn på noen klær 

● Kan bruke en del gloser om ulike emner 

● Kan bruke verbene i 1. og 2. person 

entall 

● Leser og forstår korte tekster 

 

Karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på tysk 

● Kan noen grunnleggende gloser om 

emnene 

● Leser korte tekster 

 
Elevmedvirkning 

 

Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Auf Deutsch 1 Kap. 1 

Leute 8 Kap. 1 

Ulike nettressurser 
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Fransk 

Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

Karakter 5 og 6 

● Er fortrolig med tallene 0-12 på fransk, 

både muntlig og skriftlig 

● Kan hilse på ulike måter og behersker 

bruk av høflighet på fransk 

● Har et rikt ordforråd av franske gloser 

om ulike emner 

● Behersker bruk av personlige pronomen 

● Leser og forstår korte tekster 

 

 

Karakter 3 og 4 

● Gjør rede for tallene 0-12 på fransk 

● Kan hilse og forstår hvordan man kan 

være høflig på fransk 

● Kan bruke en del gloser om ulike emner 

● Kan personlige pronomen 

● Leser og forstår korte tekster 

 

Karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på fransk 

● Kan noen gloser om emnet 

● Lister opp noen personlige pronomen 

● Leser korte tekster 

 
Elevmedvirkning 

 

Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Ouverture 8. Kap. 1 og 2 
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Spansk 

Tverrfaglige emner  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
Kommunikasjon 

 

 

 

Interkulturell 

kompetanse 

 

 

 

Språklæring og 

flerspråklighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i enkle samtaler i 

dagligdagse situasjoner om 

aktiviteter og kjente emner 

 

Lese og forstå tilpassede og 

enklere autentiske tekster om 

personlige og dagligdagse emner 

 

 

Bruke enkle språklige strukturer, 

regler for uttale og rettskriving og 

språkets offisielle alfabet eller tegn 

for å kommunisere på en 

situasjonstilpasset måte 

 

Skrive enkle tekster om dagligliv 

og opplevelser som forteller, 

beskriver og informerer, med og 

uten hjelpemidler 

Karakter 5 og 6 

● Er fortrolig med tallene 0-20 på spansk, 

både muntlig og skriftlig 

● Kan hilse på ulike måter  

● Kan fargene og navn på noen klesplagg 

● Behersker bruk av verbene i 1. og 2. 

person entall 

● Leser og forstår korte tekster 

 

 

Karakter 3 og 4 

● Gjør rede for tallene 0-20 på spansk 

● Kan hilse på spansk 

● Kan fargene og navn på noen klær 

● Kan bruke en del gloser om ulike emner 

● Kan bruke verbene i 1. og 2. person 

entall 

● Leser og forstår korte tekster 

 

Karakter 2 

● Gjenkjenner og kan noen tall på spansk 

● Kan noen grunnleggende gloser om 

emnene 

● Leser korte tekster 

 
Elevmedvirkning 

 

Velge hvilken arbeidsmetode eleven ønsker å bruke i innlæring av nye ord.  

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: 

Skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i ulike 

kommunikasjonssituasjoner. 

 

Å kunne skrive:  

Skape ulike typer tekster som kommuniserer et innhold. 

 

Å kunne lese: 

Forstå innholdet i ulike typer tekster, både på papir og digitalt. 

 

Digitale ferdigheter: 

Bruke digitale ressurser og medier. Innhente kunnskap, utforske kultur og 

geografi og lage sammensatte produkter. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Vale 1 Kap. 1 

Gente Kap. 1 

Ulike nettressurser 
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Engelsk fordypning 

Tverrfaglige emner  
Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

 

Kommunikasjon 

 

Språklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videreutvikle egne muntlige og 

skriftlige tekster på bakgrunn av 

tilbakemeldinger. 

 

Utforske og presentere innhold, 

form og formål i spill, film og 

musikk. 

 

 

Karakter 5 og 6 

Skriver og videreutvikler egne muntlige og 

skriftlige tekster. 

Presenterer innhold i film. 

 

 

Karakter 3 og 4 

Skriver og videreutvikler egne muntlige og 

skriftlige tekster. 

Presenterer noe innhold i film. 

 

Karakter 2 

Skriver egne muntlige og skriftlige tekster. 

Sier noe om innhold i film. 

 
Elevmedvirkning 

 

Får valg mellom ulike filmer. 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Utvalgte oppgaver i Classroom 

Film 
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Musikk  

Tverrfaglige emner  

Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 
Hovedområde Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Musisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytting 

 

Utøve et variert repertoar av 

musikk, sang, andre vokale 

uttrykk og dans 

 

Samarbeide med andre om å 

planlegge og gjennomføre 

øvingsprosesser hvor det inngår 

(...) spill på instrumenter og 

fremføre resultatet i gruppe eller 

individuelt  

 

Reflektere over hvordan musikalske 

tradisjoner, inkludert samiske 

musikktradisjoner, bevares og 

fornyes 

 

utforske og formidle musikalske 

opplevelser og erfaringer, og 

reflektere over bruk av musikalske 

virkemidler 

 

Utforske og formidle musikalske 

opplevelser og erfaringer, og 

reflektere over bruk av musikalske 

virkemidler 

Karakteren 5 og 6 

● Utøver / spiller et variert repertoar av 

musikk på gitar  

● Fremfører alle påbegynte sanger. 
● Fremfører sanger i samspill med 

god rytme og melodi 

● Gjennomfører presentasjon om en 

selvvalgt norsk artist ut fra kriterier 

gitt i oppgaven, og kan fortelle noe 

om artistens rolle i samtidskultur 

Karakteren 3 og 4 

● Utøver / spiller et repertoar av 

musikk på gitar 

● Deltar i fremføring av et forberedt 

samspill. 

● Gjennomfører presentasjon om en 

selvvalgt norsk artist, og kan 

beskrive eksempler/elementer fra 

artistens arbeid og bakgrunn 

Karakteren 2 

● Spiller noen akkorder på piano eller 

gitar 

● Deltar i et gruppesamspill 

● Presenterer noen fakta om en 

selvvalgt norsk artist  

 
Elev- 
medvirkning 

Valg av norsk artist og sang i fordypningsoppgave 

Valg av sang til instrumentopplæring. 

Grunnleggende 
ferdigheter 
 

Lesing 

Tolker og forstår ulike musikalske uttrykk, symboler, tegn og former for 

notasjon 

 

Skriving  

Bruker ulike former for notasjon, og spiller inn et stykke som kan tas vare på.  

Muntlig   

Deltar i samspill. Formidler musikalsk opplevelse, setter ord på hva en hører, 

og selv ønsker å uttrykke og å formidle 
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Regning  

Er kjent med musikkens grunnelementer, ulike musikalske mønstre, variasjoner 

og former 

 

Digitale verktøy  

Bruker nettsteder for å finne sanger, musikk, og ressurser til egen musisering 

Lærings- 
ressurser 
 

Besifring av sanger tilrettelagt for samspill. 

Spotify/Youtube 

Internett 

 

         Plan i musikk 8. trinn 
 

Stasjon Kompetansemål 

Tema:  

Norsk musikk 

Sang 

 

● Bruke relevante fagbegreper i skapende arbeid og i refleksjon over prosesser og resultater 

● Reflektere over hvordan musikalske tradisjoner, inkludert samiske musikktradisjoner, 

bevares og fornyes 

● Utforske og reflektere over hvordan musikk, sang og dans som estetiske uttrykk er påvirket 

av og uttrykk for historiske og samfunnsmessige forhold, og skape musikalske uttrykk som 

tar opp utfordringer i samtiden 

● Utforske og drøfte musikkens og dansens betydning i samfunnet og etiske problemstillinger 

knyttet til musikalske ytringer og musikkulturer 

● Utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans 

Gitarkurs 

 

 

● utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale uttrykk og dans 

● Samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår 

(...) spill på instrumenter og fremføre resultatet i gruppe eller individuelt  

Bass 

Keyboard 

Trommer 

 

 

● samarbeide med andre om å planlegge og gjennomføre øvingsprosesser hvor det inngår 

selvvalgt sang, andre vokale uttrykk, spill på instrumenter eller dans, og formidle resultatet i 

gruppe eller individuelt 
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Kunst og håndverk 

Tverrfaglige emner: 
Folkehelse og livsmestring 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 
Visuell 
kommunikasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualisere form ved hjelp av 
frihåndstegninger, 
arbeidstegninger, modeller 
og digitale verktøy 
 
 

Karakteren 5 og 6 

Reflekterer kritisk over visuelle virkemidler 

eksperimenterer med visuelle uttrykk i en 
Skapende prosess (skisser) 
Reflekterer over hvordan bruk av geometrisk 
form, farge og blyant skaper et visuelt uttrykk      

 

Karakteren 3 og 4 
Har forståelse for visuelle virkemidler 
anvender og tester ut visuelle uttrykk i en 
Skapende prosess (skisser) 
Har forståelse for hvordan bruk av geometrisk 
form, farge og blyant skaper et visuelt uttrykk   

 

Karakteren 2 
Kjenner til visuelle virkemidler 
Skisser som viser ulike ideer 
Bruker geometrisk form og tegner et bilde 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Læreren og elevene er i dialog i timene om elevenes utvikling. Lærer 
veileder, stiller spørsmål og lytter til elevens tanker om eget 
arbeid/arbeidsprosess. Elevene får mulighet til å prøve seg fram, og lærer 
gir råd om videre arbeid. Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser, 
får de mulighet til å sette ord på hva de opplever at de får til, og reflektere 
over egen faglig utvikling når det gjelder både prosess og produkt.  
 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Muntlige ferdigheter: å kunne sette ord på og reflektere over estetiske 
opplevelser og skapende prosesser. 
Å kunne skrive: er å kommunisere visuelt gjennom tegn og symboler. 
Å kunne lese: er å lese fremgangsmåter  
Å kunne regne: å følge en angitt fremgangsmåte 
Digitale ferdigheter: å kunne bruke digitale verktøy og medier til 
inspirasjon, utprøving, dokumentasjon og presentasjon.  
 

Læringsressurser/ 
læringsarena 

Nettressurser: 
https://www.youtube.com/watch?v=J1_C6acaueI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WMJzoJwugdI 
 
Digitale ressurser om  skissearbeid 

Den kreative arbeidsmodellen 

Nødvendig tegnemateriell 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=J1_C6acaueI
https://www.youtube.com/watch?v=WMJzoJwugdI
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Kroppsøving 

Folkehelse og livsmestring  

Demokrati og medborgerskap 

 

Kjerneelementer Kompetansemål Kjennetegn på måloppnåelse 
 

Bevegelse og 

kroppslig læring 

 

 

Uteaktiviteter og 

natur ferdsel 

 

 

 

 

Deltaking og 

samspill i 

bevegelsesaktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trene på og utvikle ferdigheter i 

varierte bevegelsesaktiviteter 

 

 

Utforske egne muligheter til 

trening, helse og velvære 

gjennom lek, dans, friluftsliv, 

idrettsaktiviteter og andre 

bevegelsesaktiviteter 

 

Bruke egne ferdigheter og 

kunnskaper på en slik måte at 

det kan medvirke til fremgang 

for andre 

Karakter 5 og 6 

● Deltar aktivt og viser et positivt 

engasjement 
● Oppmuntrer medelever, utfordrer 

egne fysiske grenser, deltar aktivt i 

samarbeidsaktiviteter. Følger regler 

og instrukser 
● Dykker med og henter opp objekter 

fra bunnen av bassenget 

● Orienterer og beveger seg i variert 

terreng på en effektiv måte 
 

Karakter 3 og 4 

● Deltar i aktiviteter og trener på å 

utfordre egne fysiske egenskaper 

● Samhandler med andre elever på en 

positiv måte. Føler regler og 

instrukser 

● Dykker ned til bunnen av bassenget 

● Trener på å orientere/bevege seg i 

variert terreng 
 

Karakter 2 

● Deltar i ulike bevegelsesaktiviteter 

● Samhandler med medelever, trener 

på å utfordre egne grenser 
● Holder hodet under vann 

● Beveger seg i variert terreng 

 

 
Elevmedvirkning 

 

Delta i planlegging av aktiviteter 

Grunnleggende ferdigheter 
 

Skrive: Egenevaluering 
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Arbeidsplan uke 35 

Fag Basis Finne og hente 

ut informasjon 

 

Forstå og tolke 

 

 Analysere og 

reflektere 

 

NOR 

 

Skammarens 

dotter (lydbok) 

 

Kontekst Kap.4 s. 

108,109, 110 og 

111. 

Vi begynner å høre lydboka på skolen, og diskuterer 

forskjellige emner rundt denne. 

 

Skriv innledning og første avsnitt på teksten din. Velg 

mellom disse oppgavene: 

“Tekst om meg selv” eller “Mitt forbilde”  

MAT 

 

Tall og regning Se teori og oppgaver på Classroom. 

ENG 

 

Identity Write the first draft of the text about yourself. 

Remember to include information about your family, your 

interests, what you like/dislike and a characterisation of 

yourself.   

NAT 

 

Eureka 8! kap. 1 

Arbeid med stoffer 

Les side 9-11 

Hva gjør en 

kjemiker? 

Hva er kjemi? 

 

Forklar begrepene: 

Egenskaper, reagere, 

blandinger, kjemiske 

formler 

Hva er kjemi og 

hva er en kjemisk 

reaksjon? 

 

Forklar begrepene: 

Egenskaper, 

reagere, blandinger, 

kjemiske formler, 

produkter, fysisk 

forandring 

SAM 

 

Samfunnskunnska

p kap.1 

Skolesamfunnet  

Les s. 11 - 16 

Svar på spørsmål 

1-6 s. 17 

Forklar disse ordene 

med egne ord: 

Ordstyrer, referent, 

tellekorps, skriftlig 

avstemning, innlegg 

og replikk 

Forklar disse 

ordene med egne 

ord: Ordstyrer, 

referent, tellekorps, 

skriftlig 

avstemning, 

innlegg og replikk 

KRLE 

 

Horisonter kap. 5  

Å leve sammen 

 

Identitet - hvem er 

du? 

Les s. 99 - 102 

Forklar disse 

begrepene: 

- Identitet  

- selvbilde 

 

 

Forklar disse 

begrepene: 

- Identitet  

- selvbilde 

 

Skriv en kort tekst om 

din identitet. Hvem er 

du? Hvem vil du 

være? Hva står du for? 

 

 

Forklar disse 

begrepene: 

- Identitet  

- selvbilde 

 

Hvordan tenker du 

at vi kan hjelpe 

hverandre til å 

utvikle et positivt 

selvbilde? Kom 

med eksempler.  

ENG ford 

 

Identity - Who am 

I? 

Introductions and saying hello to everyone in class. 

Make a drawing with things that describe who YOU are. 

Take a picture and upload to Classroom. 
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Tysk 

 

Das bin ich 

(heftet) 

Lær å telle til 10 

på tysk 

Lær å telle til 15 på 

tysk 

Lær fargene. 

Lær å telle til 20 på 

tysk. 

Lær fargene. 

Spansk 

 

Alfabetet 

Kap. 1: ¡Hola! 

Øv på å uttale det spanske alfabetet. Hvilke bokstaver blir uttalt 

annerledes enn på norsk?  

Les og forstå tekstene på s. 6-9. 

Fransk 

 

Kap.1 

Å hilse 

Les de to første 

dialogene s. 16 og 

les s. 17. Skriv 

ned og lær så 

mange gloser du 

klarer s. 21. 

Les de fire første 

dialogene s. 16 og les 

s. 17. Skriv ned og lær 

så mange gloser du 

klarer s. 21. 

Les s. 16 og 17. 

Skriv ned og lær så 

mange gloser du 

klarer s. 21. 

KRØ 

 

 

 

 

Arbeidsplan uke 36 

Fag Basis Finne og hente 

ut informasjon 

 

Forstå og tolke 

 

 Analysere og 

reflektere 

 

NOR 

 

Lydbok 

 

Kontekst s. 112-

114 

“Gi og motta 

respons” 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til 

bok.  

 

Gi og motta respons og omarbeid teksten og skriv ett eller 

flere avsnitt videre på teksten din. 

MAT 

 

Tall og regning Se teori og oppgaver på Classroom. 

ENG 

 

Identity How to use capital letters in written English. 

Use what you learn to improve your text. 

NAT 

 

Eureka 8! kap. 1 

Arbeid med stoffer 

Les side 14-17 og 

lab-vett reglene 

Lag en egen plakat for lab-vett reglene. 

SAM 

 

Samfunnskunnska

p kap 1.  

Skolesamfunnet 

Les s. 17 - 19 

Svar på spørsmål 

7-10 s. 19 

Gjør Oppgave 7 

s. 21 

Gjør oppgave 7 og 9 s. 

21 

Gjør oppgave 7 og 

9. s. 21 

KRLE 

 

Horisonter kap. 5  

Å leve sammen 

 

Familieliv  

Les s. 103 - 106 

Hva er en 

familie?  

 

Hvilke typer 

familier finnes? 

Hva er en familie? 

Hvilke typer familier 

finnes? 

 

Hva tror du er det 

vanskeligste ved å leve 

sammen i en familie? 

Og hva er det fineste?  

Hva er en familie? 

Hvilke typer 

familier finnes? 

 

Hvorfor regnes 

familien som en 

viktig og verdifull 

enhet i samfunnet? 
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ENG ford 

 

Identity - Who am 

I? 

Make your artwork into words. 

Write a text about yourself using the drawing as guidance. 

Tysk 

 

Das bin ich 

s. 11 - 13 

Les dialogen s. 11 

Skriv ned 2 

setninger om deg 

selv 

Lær 2 fraser fra 

emnet. 

Les dialogen s. 11 

Skriv ned 3 setninger 

om deg selv. Lær 2 

fraser og 5 gloser fra 

emnet.  

Se på verbene sein, 

kommen og heiẞen. 

Les dialogen s. 11 

Skriv ned 3 

setninger om deg 

selv. Lær 2 fraser 

og 8 gloser fra 

emnet. Lær verbene 

sein, kommen og 

heiẞen. 

Spansk 

 

Kap. 1: Å hilse på 

noen, 

presentasjoner, 

geografi 

Øv på utvalgte gloser til kap. 1Aog B (se quizlet). 

Lær deg nok ord til at du kan presentere deg på spansk for Felipe 

eller Carmela. 

Fransk 

 

Kap. 1. Tallene 0-

12 

Kap. 2. Presentere 

seg selv (s. 24) 

Lær å telle fra 0-

6. 

Repeter glosene 

fra forrige uke. 

Lær tallene fra 0-12 

(skriftlig og muntlig). 

Repeter glosene fra 

forrige uke. 

Lær tallene fra 0-12 

(skriftlig og 

muntlig). Repeter 

glosene fra forrige 

uke. 

KRØ 

 

 

 

 

 

Arbeidsplan uke 37 

Fag Basis Finne og hente 

ut informasjon 

 

Forstå og tolke 

 

 Analysere og 

reflektere 

 

NOR 

 

Lydbok 

Kontekst  s. 114-

116 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til 

bok.  

 

Gi og motta respons og omarbeid teksten. Lever teksten på 

classroom. Vurderes uten karakter.  

MAT 

 

Tall og regning Se teori og oppgaver på Classroom. 

ENG 

 

Identity How and when to use paragraphs. 

Divide your test into appropriate paragraphs.  Remember to 

indent. 

NAT 

 

Eureka 8! kap. 1 

Arbeid med stoffer 

Les side 14-17 og 

lab-vett reglene 

Test i lab-vett reglene. Dere øver på skolen og hjemme. 

SAM 

 

Samfunnskunnska

p kap 2 

Identitet og 

påvirkning 

Oppgave miljø s. 

39 

Svar på spørsmål 

1-3 s. 30 

Oppgave 1 s. 39 Oppgave 1 s. 39 
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Les s. 25 - 28 Svar på spørsmål 1-3 

s. 30 

 

Svar på spørsmål 1- 

3 s. 30 

KRLE 

 

Horisonter kap. 5  

Å leve sammen 

 

Heterofili og 

homofili  

Les s. 107-111 

 

 

Forklar hva som 

menes med 

seksuell legning 

 

Hva betyr ordet 

fordom? 

Hvordan kan du være 

en god venn hvis noen 

forteller deg at 

han/hun er homofil?  

Hva tror du kan såre? 

Hvorfor tror du det 

er ulike holdninger 

til 

kjærlighetsforhold 

mellom personer av 

samme kjønn? 

Kom med 

eksempler 

ENG ford 

 

Identity - Who am 

I? 

Edit your text. 

Use sections, descriptions, signing, capital I’s and so on. 

Tysk 

 

Das bin ich 

s. 18 - 19 

Auf Deutsch 1 

s. 15 

Lær navnet på tre 

klesplagg 

Lær frasen: Wie 

geht’s dir? 

Lær navn på 6 

klesplagg 

Lær frasen: Wie geht’s 

dir? 

og gi et passende svar. 

Lær navn på 9 

klesplagg 

Lær frasen: Wie 

geht’s dir? 

og gi et passende 

svar. 

 

Spansk 

 

Kap. 2: ¿Cómo te 

llamas? 

Tallene fra 1-12 og 

klokka 

 

Lær deg tallene på 

side 13 i boka. 

Lær deg rappen 

på side 13 og 5 

nye ord. 

Lær deg tallene på side 

13 i boka. 

Svar på spørsmålene på 

spansk: ¿Dónde vives?  

¿Te gusta la música 

rock? 

¿Tienes animales?  

Lær deg tallene på 

side 13 i boka. 

Skriv en kort 

samtale mellom deg 

og en spansk 

ungdom, der begge 

forteller litt om seg 

selv (søsken, 

kjæledyr, 

musikksmak) 

 

Fransk 

 

Kap. 2. 

Presentere seg selv 

(s. 25) 

Personlige 

pronomen 

Les den første 

dialogen s. 25 og 

lær 4 gloser s. 37. 

Lær personlige 

pronomen i 

entall. 

Les s. 25 og lær 8 

gloser s. 37. Lær 

personlige pronomen 

(skriftlig). 

Les s. 25 og lær 

glosene s. 37. Lær 

personlige 

pronomen (skriftlig 

og muntlig). 

KRØ 
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Arbeidsplan uke 38 

Fag Basis Finne og hente 

ut informasjon 

 

Forstå og tolke 

 

 Analysere og 

reflektere 

 

NOR 

 

Lydbok Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til 

bok.  

 

Repetisjon av grammatikk. Substantiv.      

MAT 

 

Tall og regning Se teori og oppgaver på Classroom. 

ENG 

 

Identity Work on the final draft about yourself.  To be handed in at the 

end of the week. 

NAT 

 

Eureka 8! kap. 1 

Arbeid med stoffer 

Les side 10-11 og 

18-19 

Vi gjør forsøk på skolen knyttet til kjemiske reaksjoner! Se 

arbeid for uken på classroom. 

SAM 

 

Samfunnskunnska

p kap 2 

Identitet og 

påvirkning 

 

Les s. 28 - 31 

 

 

Svar på 

“Sokratesspørsmå

l” 12 s. 39 

 

 

 

Svar på 

“Sokratesspørsmål” 12 

s. 39 

Svar på 

“Sokratesspørsmål” 

12 s. 39 

KRLE 

 

Horisonter kap. 5  

Å leve sammen 

 

Likeverd og 

likestilling 

Les s. 112 - 115 

Forklar disse 

begrepene: 

- likeverd  

- likestilling  

Forklar disse 

begrepene: 

- likeverd  

- likestilling  

 

Forklar med dine egne 

ord hva vi mener med 

kjønnsroller 

Hvordan kan 

religionen din eller 

livssynet ditt 

påvirke måten du 

oppfatter jenter, 

gutter og deres 

roller på? Kom med 

eksempler.  

ENG ford 

 

Identity - We will 

choose and watch 

an appropriate 

movie this week. 

   

Tysk 

 

Das bin ich 

s. 22 - 23 

Les en av 

tekstene og prøv 

å oversett til 

norsk. 

Les alle tekstene og 

oversett en av tekstene 

til norsk. 

Lær 5 gloser 

Les alle tekstene og 

oversett en av 

tekstene til norsk. 

Lær 10 gloser. 

Spansk 

 

Kap. 3: Mi club 

favorito 

Tallene fra 13-49 

og farger 

 

Lær deg 

fargesangen på 

side 17. Hva er 

favorittfargen 

din? Svar på 

spansk.  

 

Lær deg fargesangen 

på side 17. Les og 

oversett dialogen på 

side 17 (gul og 

grønn). 

Lær deg 

fargesangen på 

side 17. Har du en 

favorittklubb? 

Hvilken farge har 

draktene og 

hvilket nummer 

har 



23 

favorittspilleren 

din?  

Fransk 

 

Kap. 2. Tallene 

13-20 

Verbet avoir 

Lær å telle fra 13 

- 20. 

Lær betydningen 

av verbet avoir 

og lær å bøye det 

i entall (skriftlig).  

Lær tallene fra 13 - 20 

(skriftlig og muntlig). 

Lær å bøye verbet 

avoir (skriftlig og 

muntlig). 

Lær tallene fra 13 - 

20 (skriftlig og 

muntlig). Lær å 

bøye verbet avoir 

(skriftlig og 

muntlig). 

KRØ 

 

 

 

 

Arbeidsplan uke 39 

Fag Basis Finne og hente 

ut informasjon 

 

Forstå og tolke 

 

 Analysere og 

reflektere 

 

NOR 

 

Lydbok 

 

Kontekst s. 340 

Vi hører på lydbok på skolen og arbeider med oppgaver til 

bok.  

 

Repetisjon av grammatikk. Verb. 

MAT 

 

Tall og regning Se teori og oppgaver på Classroom. 

ENG 

 

Identity Fill in the work sheet for Billy Elliot.  You need this for the 

writing session next week. 

NAT 

 

Eureka 8! kap. 8 

Syrer og baser 

Les side 130-133 

Nevn fire 

egenskaper for en 

sur løsning, og tre 

egenskaper for en 

basisk løsning. 

Fortell om to metoder 

som kan brukes for å 

måle pH i en løsning. 

Hva er fordeler og 

ulemper med de to 

metodene? 

Hva er forskjellen 

på å nøytralisere og 

å fortynne en 

løsning? Begrunn 

svaret ditt ved å ta i 

bruk pH-skalaen. 

SAM 

 

Samfunnskunnska

p kap 2 

Identitet og 

påvirkning 

 

Les s. 32 - 34 

Svar på spørsmål 

5-7 s. 37 

Svar på oppgave 

8 s. 39 

Gjør oppgave 4 og 8 s. 

39 

 

Gjør oppgave 4 og 

8 s. 39 

KRLE 

 

Horisonter kap. 5  

Å leve sammen 

 

Venner og 

vennskap  

Les s. 116 - 119 

Skriv ned 5 

punkter for hva 

du mener er et 

godt vennskap 

Skriv en kort tekst om 

hva det vil si å være 

venner.  

Hva kjennetegner et 

godt vennskap og 

hvorfor går noen 

vennskap i stykker? 

Kom med 

eksempler  

ENG ford 

 

Identity - Who am 

I? 

Make a drawing from the movie. 

We use words from the movie and have Alias. 

Write about the movie. 

Test: Talk about the movie in small groups. 
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Tysk 

 

Muntlig 

presentasjon 

Gruppesamtale på tysk: Dere hilser på hverandre, sier litt om 

klærne dere har på dere og hvilken farge de har. Gir 

mobilnummer til hverandre (kan diktes opp). Husk å benytte 

verbet sein og haben i 1. og 2. person entall. 

Hverandrevurdering og egenvurdering. 

Spansk 

 

Muntlig trening: 

Presentasjon 

Presentere deg selv på spansk i grupper. Hverandrevurdering og 

egenvurdering.  

Fransk 

 

Skriftlig 

vurdering 

Skriftlig prøve (onsdag): Å hilse (gloser), tallene 0 - 12, 

presentere seg (gloser), personlige pronomen. 

 

KRØ 

 

 

 

 


