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Franz Marc (1880- 1916) var en tysk maler. Han regnes som en av 

de største malere av det 20. århundre, og var en av de fremste 

representantene for den tyske ekspresjonismen. 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/Tyskland
http://no.wikipedia.org/wiki/20._%C3%A5rhundre
http://no.wikipedia.org/wiki/20._%C3%A5rhundre
http://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonismen
http://no.wikipedia.org/wiki/Ekspresjonismen
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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 

I uke 4 og 5 vil elevene øve til Gosenrevyen fra 5.time. De får en alternativ timeplan for 1.-4. time 

disse ukene. Elever som ikke deltar i revyen har full skoledag. I uke 6 er det ingen ordinær 

undervisning for de elevene som har revy.  

Alle foresatte oppfordres til å abonnere på nyheter på skolens hjemmeside, www.gosenskole.no. 

Sunn livsstil 
 

Elevene får tilbud om frokost hver morgen. Elevene kan forsyne seg med knekkebrød og 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 – det tas forbehold om endringer 

Se kalender bakerst i planen.  

Utdanningsvalg, kultur og annet – det tas forbehold om endringer 

Alle elever fyller ut søknad til videregående utdanning sammen med UTV- lærere Bente 

Drevland Hundsnes og avdelingsleder Sissel Kjellesvik før vinterferien. 

• Uke 5 Premiere på årets Gosenrevy fredag 1. februar 

• Uke 6 Gosenrevy 

• Uke 9 Vinterferie 

 

http://www.udir.no/
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 

 

Presentere norskfaglige og 

tverrfaglige emner med 

relevant terminologi 

 

Gjengi innholdet og finne 

tema i et utvalg tekster på 

svensk og dansk 

 

Uttrykke seg med et 

variert ordforråd og mestre 

formverk og tekstbinding 

 

Skrive kreative, 

informative, reflekterende 

og argumenterende tekster 

på hovedmål og sidemål 

med begrunnede 

synspunkter  

 

Presentere resultatet av 

fordypning i et 

forfatterskap, et litterært 

emne og begrunne valg av 

tekster og emne 
 

 

 

Kontekst basisbok:  

Nynorsk, s. 314 

Sjangrer og 

virkemidler, s. 124 

Skjønnlitteratur, s. 220 

Skriveprosessen, s. 

106 

 

 

 

Kontekst tekster 1, s. 

294 “Att døda ett 

barn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kommunisere med andre og 

uttrykke kunnskap, tanker og 

ideer.  

 

Skriftlig 

Uttrykke, bearbeide og 

kommunisere tanker og 

meninger 

 

Lesing 

Engasjere seg i tekster og få 

innsikt i andre menneskers 

tanker, opplevelser og 

skaperkraft. 

 

Regning 

Tolke og forstå informasjon i 

tekster  

 

Digital 

Bruke digitale medier og 

verktøy til å innhente 

informasjon. 

Karakter 5 og 6 

● Presenterer romanen, bruker relevant 

terminologi 

● Gjengir innholdet og finne tema i et 

utvalg tekster på svensk og dansk 

● Uttrykker deg med et variert ordforråd 

og mestrer formverk og tekstbinding 

● Presenterer ditt litterære emne 

 

Karakter 3 og 4 

● Presenterer romanen, bruker noen 

faguttrykk 

● Gjengir innholdet og finne tema i et 

utvalg tekster på svensk og dansk 

● Uttrykker seg med et godt ordforråd 

og mestrer formverk og tekstbinding 

● Presenterer ditt litterære emne 

 

Karakter 1 og 2 

● Forteller om romanen du har lest 

● Forteller om tekster du har lest på 

svensk og dansk 

● Skriver tekster med forståelige 

setninger  

● Sier noe om romanen 
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English 
 

Main subject 

area 

Competance aim Sources Basic skills Level of Goal Achievement 

 

Language 

Learning 

 

 

 

 

Communica- 

tion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture, 

Society and 

Literature 

Listen to and understand variations of 

English from different authentic situations 

 

 

Express oneself fluently and coherently, 

suited to the purpose and situation 

Use central patterns for orthography, word 

inflection, sentence and text construction to 

produce texts and in communication 

 

Explain features of history and geography 

in Great Britain and the USA 

Describe and reflect on the situation of 

indigenous peoples in English-speaking 

countries 

 

 

UN’s goals for 

sustainable 

development. 

 

Film: Rabbit Proof 

Fence 

 

Tasks/Worksheet in 

relation to the film. 

 

Oral 

Listening to, 

understanding and 

discussing topics and 

issues to acquire more 

specialised knowledge 

Writing 

Planning, formulating 

and working with texts 

that communicates and 

that are well structured 

and coherent 

Reading 

Read to understand, 

reflect on and acquire 

insight and knowledge 

across cultural borders 

Numeracy 

Develop a repertoire of 

mathematical terms in 

English  
Digital skills 

Gathering and 

processing information 

to create different kinds 

of text 

Grade 5 and 6 

● Writes texts inspired by technological 

and environmental issues 

● Contributes constructively in 

debates/conversations about technology 

and the global environment.  
● Explains features of history in Australia 

● Describes and reflects upon the situation 

of indigenous peoples in English-

speaking countries. 

Grade 3 and 4 

● Writes texts on environmental topics 

● Participates in debates/conversations 

about technology and the global 

environment. 

● Explains features of history in Australia 

● Describes the situation of indigenous 

peoples in English-speaking countries 

Grade 2 
● Gives examples of good and bad 

environmental practice 

● Participates in conversations about the 

environment 

● Talks about history in Australia 

● Gives facts about the situation of 

Aboriginal Australians. 
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Matematikk 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

Økonomi 

 

Prosent og 

promille 

 

Varer og moms 

 

Utenlandsk 

valuta 

 

Lønn, skatt og 

feriepenger 

 

Renter og 

rentesrenter 

 

Sparing og lån 

 

 

 

 

 

 

Kompetansemål: 
https://www.udir.no/kl06/MAT1-
04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-
etter-10.-arssteget 

samanlikne og rekne om mellom heile 

tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille 

og tal på standardform, uttrykkje slike 

tal på varierte måtar og vurdere i kva for 

situasjonar ulike representasjonar er 

formålstenlege 

gjere berekningar om forbruk, bruk av 

kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje 

opp budsjett og rekneskap ved å bruke 

rekneark og gjere greie for berekningar 

og presentere resultata 

analysere samansette problemstillingar, 

identifisere faste og variable storleikar, 

kople samansette problemstillingar til 

kjende løysingsmetodar, gjennomføre 

berekningar og presentere resultata på 

ein formålstenleg måte 

 

 

https://campus.in

krement.no/3671

63 

 

https://kikora.no/ 

 

Lærebok: 

Grunntall 10 

(matematikk for 

ungdomstrinnet) 

 
Matematikk.net: 

Eksamensoppgaver 

2009-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samtaler om matematikk.  

Kommuniserer ideer og drøfter 

matematiske problemløsninger 

og strategier. 

Skriftlig  

Bruker matematiske symboler 

og det formelle matematiske 

språket til å løse problemer og 

presentere løsninger. Lager 

tegninger, skisser, figurer, 

grafer, tabeller og diagram  

Lesing  

Sorterer informasjon, analyserer 

og vurderer form og innhold og 

sammenfatter informasjon fra 

tekster.  

Regning  

Bruker symbolspråk, 

matematiske begrep, 

fremgangsmåter og varierte 

strategier til problemløsning og 

utforsking 

Digital  

Bruker digitale verktøy til 

beregninger og problemløsning 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Sammenligner og vurderer ulike 

privatøkonomiske forhold innen kontant- 

og kredittkjøp, lønn, skatt, lån og 

renteregning. 

● Videreutvikler og fornyer et budsjett 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer og anvender ulike begrep innen 

kontant- og kredittkjøp, lønn, skatt, lån og 

renteregning. 

● Setter opp budsjett og regnskap ved å 

bruke regneark 

●  

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til moms og regner ut hva varer 

koster 

● Kjenner til noen begrep innen kontant- og 

kredittkjøp, og innen renteregning 

 

https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://www.udir.no/kl06/MAT1-04/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-10.-arssteget
https://campus.inkrement.no/367163
https://campus.inkrement.no/367163
https://campus.inkrement.no/367163
https://campus.inkrement.no/367163
https://campus.inkrement.no/367163
https://campus.inkrement.no/367163
https://kikora.no/
https://kikora.no/
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KRLE 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Tanker, tro og 

tvil i bibelen  
Drøfte utvalgte bibeltekster fra 

profetene, den poetiske litteraturen 

og visdomslitteraturen, et 

evangelium og et Paulus-brev og 

forklare særpreg og hovedtanker i 

disse 

 

Horisonter 10 

Gyldendal 

2007 

 

Kap. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  Samtale, dialog, 

refleksjon og argumentasjon 

 

Skriftlig:  

Uttrykke kunnskaper om 

religioner tekster Klargjøre 

tanker, erfaringer og 

meninger 

 

 

Lesing:  

Innhente informasjon, tolke, 

reflektere over fagstoff 

 

Regning:  

Anvende ulike tidsregninger 

 

Digital: 

Utforske religioner og 

livssyn for å finne ulike 

presentasjoner og 

perspektiver 

 

Karakter 5 og 6  
● Forklarer særpreget og hovedtanker ved 

Salmenes bok, Salomos ordspråk og Paulus brev 

● Drøfter utvalgte tekster i Salmenes bok, Salomos 

ordspråk og Paulus brev 

Karakter 3 og 4 
● Forklarer særpreget og hovedtanker ved Salmenes 

bok, Salomos ordspråk og Paulus brev 

● Kjenner til utvalgte tekster i Salmenes bok, 

Salomos ordspråk og Paulus brev 

Karakter 2 
● Kjenner til utvalgte tekster i Salmenes bok, 

Salomos ordspråk og Paulus brev 
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 Samfunnsfag 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Historie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utforskeren 

 

 

 

 

 

 

 

Drøfte årsaker og 

virkninger av sentrale 

internasjonale 

konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

 

 

Vise hvordan 

hendelser kan 

fremstilles ulikt, drøfte 

hvordan interesser og 

ideologier kan prege 

synes på hva som blir 

opplevd som fakta og 

sannhet. 
 

Reflektere over 

samfunnsfaglige 

spørsmål ved hjelp av 

informasjon fra ulike 

digitale kilder og 

diskutere formål og 

relevans til kildene. 

 

Underveis: 

Historie 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig: kunne forstå, beskrive, 

sammenligne og analysere kilder og 

problemstillinger ved å bruke fakta, 

teorier, definisjoner og fagombegrep i 

innlegg, presentasjonar og ytringer.  

  

Skriftlig: kunne uttrykke, grunngi og 

argumentere for standpunkt, og formidle 

og dele kunnskap skriftlig. Det inneber òg 

å sammenligne og drøfte årsaker, 

virkninger og sammenhenger.  

 

Lesing: utforske, tolke og reflektere over 

faglige tekster for å forstå eget og andre 

samfunn og andre tider, steder og 

mennesker.  

 

Regning: kunne hente inn, arbeide med 

og vurdere talltilfang om faglige tema, og 

å framstille dette i tabeller, grafer og 

figurer 

 

Digital:  kunne bruke digitale ressursar til 

å utforske nettsteder, søke etter 

informasjon, utøve kildekritikk og velge 

ut relevant informasjon om 

samfunnsfaglige tema.  

Analyserer og reflekterer 

● Drøfter årsaker og virkninger til 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Bruker samfunnsfaglige begrep 

● Viser hvordan historiske hendelser 

kan framstilles ulikt 

● Drøfte hvordan interesser og ideologi 

kan påvirke synet på hva som blir 

opplevd som fakta og sannhet.  

Forstår og tolker 

● Forklarer årsaker og virkninger av 

internasjonale konflikter på 1900- og 

2000-tallet. 

● Bruker noen samfunnsfaglige begrep 

● Viser i noen grad hvordan hendelser 

kan framstilles ulikt 

Finner og henter ut informasjon 

● Kjenner til noen internasjonale 

konflikter på 1900- og 2000-tallet 

● Bruker enkelte samfunnsfaglige 

begrep 



   

 

 

9 
 

Naturfag 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Mangfold i 

naturen 

 

 

 

 

Forklare 

hovedtrekkene i 

evolusjonsteorien 

og gjøre rede for 

observasjoner som 

støtter teorien 

Gjøre rede for 

celledeling og for 

genetisk variasjon 

 

 

 

Eureka 10  

Kap. 1 Arv og miljø 

Kap. 2 Evolusjon og 

klassifisering 

Nova 10 

Kap. 6 Arvestoffet - livets 

oppskrift 

 

Vurdering: Skriftlig prøve i uke 

8 

Viten.no: 

Celler og genteknologi 

 

Genmodifisert mat: 

https://tv.nrk.no/serie/folkeopply

sningen/2016/KMTE50009415 

 

Kromozoom 

 

Viten.no: 

http://www.viten.no/?evolusjon 

 

Forskning.no (animasjon): 

http://www.forskning.no/artikler/

2004/oktober/1098708157.68 

 

Hvordan evolusjon fungerer 

(norsk teksting) 

https://www.youtube.com/watch

?v=hOfRN0KihOU&t=0s 

Muntlig 

Bruke naturfaglige begreper for å 

formidle kunnskap, formulere 

spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

Skriftlig 

Formulere spørsmål og 

hypoteser, skrive forklaringer, 

sammenligne og reflektere over 

naturfaglig informasjon. 

Lesing 

Forstå og bruke naturfaglige 

begreper, symboler, figurer og 

argumenter gjennom målrettet 

arbeid med naturfaglige tekster. 

Regning 

Innhente, bearbeide og framstille 

tallmateriale. 

Digital  

Bruke søkeverktøy, beherske 

søkestrategier og kritisk vurdere 

kilder og velge ut relevant 

informasjon om naturfaglige 

tema. 

Karakterene 5 - 6 

● Gjør rede for mitose og meiose. 

● Gjør rede for genetisk variasjon. 

● Forklarer hovedtrekkene i evolusjonsteorien, gjør 

rede for observasjoner som støtter teorien. 

● Tar i bruk presise naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap, formulere spørsmål, argumenter og 

forklaringer. 

 

 

Karakterene 3 - 4 

● Bruker begrepene mitose og meiose til å forklare 

celledeling.  

● Forklarer genetisk variasjon. 

● Forklarer hovedtrekkene i evolusjonsteorien. 

● Tar i bruk naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap 

 

Karakteren 2 

● Nevner noen arvelige egenskaper.  

● Nevner noe om celledeling. 

● Nevner noen argumenter for evolusjonsteorien 

● Tar i bruk noen naturfaglige begreper for å formidle 

kunnskap 

 
  

https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen/2016/KMTE50009415
https://www.youtube.com/watch?v=c8qfL0KN3zE
https://www.youtube.com/watch?v=c8qfL0KN3zE
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.viten.no/?evolusjon
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
http://www.forskning.no/artikler/2004/oktober/1098708157.68
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hOfRN0KihOU&t=0s
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Deutsch 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Adjektiv 

 

 

Kommunikasjon 

Fremtiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Studier/Yrker 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye språket 

og utnytte dette i egen språklæring 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Presentere ulike emner skriftlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet og i 

Norge 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge  

 

Auf Deutsch 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Vise evne til å lytte og 

tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over tekster. 

Skaffe seg innsikt på 

tvers av kulturer 

 

Regning 

Gjøre kvantifiseringer 

og målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale verktøy 

for å møte autentisk 

språk 

 

Analyserer og reflekterer 

● Skriver tysk tekst og forteller om 

utdanning og yrker. 

● Kunne uttrykke tanker og håp om 

fremtiden. 

● Kunne bygge opp en tekst. 

● Bruker verb og adjektiv riktig i setninger. 

 

Forstår og tolker 

● Skriver en tysk tekst og forteller noe om 

utdanning og yrker. 

● Bruker aktuelle begrep om emnene. 

● Kan bruke noen verb og adjektiv i 

setninger. 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Kan skrive en kort tekst om emnet 

● Bruker noen grunnleggende begrep. 
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Français 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

Språklæring 

Delingsartikkel 

 

 

Kommunikasjon 

Restaurantbesøk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

Mat 

Undersøke likheter og ulikheter 

mellom morsmålet og det nye 

språket og utnytte dette i egen 

språklæring 

 

Kommunisere med forståelig uttale 

 

Forstå og bruke et ordforråd som 

dekker dagligdagse situasjoner 

 

Presentere ulike emner muntlig 

 

Delta i enkle, spontane 

samtalesituasjoner 

 

Forstå og bruke tall i praktiske 

situasjoner 

 

Samtale om dagligliv, personer og 

aktuelle hendelser i språkområdet 

og i Norge 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og levemåter i 

språkområdet og i Norge 

Utdelt hefte 

 

Ouverture 10  

 

 

Muntlig 

vurdering: 

restaurant- 

besøk. 

Gruppearbeid 

 

 

 

 

 

Muntlig  

Vise evne til å lytte 

og tale 

 

Skriftlig 

Bruke språket i ulike 

sammenhenger 

 

Lesing 

Forstå, utforske og 

reflektere over 

tekster. Skaffe seg 

innsikt på tvers av 

kulturer 

 

Regning 

Gjøre 

kvantifiseringer og 

målinger i 

hverdagslige 

sammenhenger 

 

Digital 

Bruke digitale 

verktøy for å møte 

autentisk språk 

Karakter 5 og 6 

● Sammenligner norske og franske matvaner. 

● Snakker fransk med tydelig, god uttale og 

intonasjon. 

● Har et rikt ordforråd. 

● Bruker verb og delingsartikkel riktig i 

setninger. 

 

Karakter 3 og 4 

● Kjenner til franske matvaner. 

● Snakker fransk med forståelig uttale. 

● Forstår og bruker aktuelle begrep om emnene. 

● Bruker verbene i oppgaver og forstår bruken 

av delingsartikkel. 

 

Karakter 2 

● Gjengir noen fakta om franske matvaner. 

● Leser fransk med forståelig uttale 

● Bruker noen grunnleggende begrep 

● Kjenner igjen verb og kan streke under 

delingsartikkelen i setninger. 
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 Español  
Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Språklæring 

 

 

 

Kommunikasjon 

Kommunisere 

muntlig i sammen 

med en medelev  

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kultur og 

samfunn 

 

 

 

Bruke digitale verktøy og 

andre hjelpemidler 

 

 

Kommunisere med forståelig 

uttale 

 

Presentere ulike emner 

muntlig 

 

Bruke grunnleggende 

språklige strukturer og 

former for tekstbinding. 

 

Finne relevante opplysninger 

og forstå hovedinnholdet i 

skriftlige tekster 

 

Sammenligne noen sider ved 

tradisjoner, skikker og 

levemåter i språkområdet og 

i Norge 

 

Samtale om språk og sider 

ved geografiske forhold i 

språkområdet 

 

 

¡VALE! 3 

 

Utdelt materiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Kunne lytte, tale 

og forstå det nye 

språket.   

 

Skriftlig 

Forstå og ta i bruk 

språket i varierte 

sammenhenger. 

 

Lesing 

Forstå og finne 

informasjon i 

ulike tekster 

 

Regning 

Kunne forstå, 

bruke og 

presentere tall i 

hverdagslige 

sammenhenger.  

 

Digitale 

ferdigheter 

Opphavsrett og 

kildekritikk.  

Karakter 5-6 

● Har et rikt ordforråd av spanske gloser om tema og kan 

bruke dem skriftlig og muntlig  

● Kan uttrykke din mening og spørre om andres mening 

● Kommuniserer fritt med god uttale og kjenner til de 

viktigste uttalereglene 

● Former fullstendige setninger med samsvar mellom 

verb, substantiv og adjektiv 

● Kan bruke en del refleksive verb og bøye disse i flere 

personer, når du forteller om ditt og din families 

dagligliv. 

 

Karakter 3-4 

● Kan bruke en del gloser om tema, både skriftlig og 

muntlig  

● Kan uttrykke egne meninger 

● Kommuniserer med forståelig uttale 

● Kan forme setninger 

● Bøyer verb og refleksive verb riktig i setninger. Viser 

at du kan bøye disse i noen personer når du forteller om 

ditt og din families dagligliv. 

 

Karakter 1-2 

● Bruker grunnleggende gloser om tema, både skriftlig 

og muntlig 

● Kan bruke gustar for å si hva du liker 

● Kan formulere enkle setninger på spansk 

● Leser med forståelig uttale 

● Kan noen refleksive verb og bruker disse i jeg-form når 

du forteller om ditt dagligliv. 
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Engelsk fordypning 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Utforskning 

av språk og 

tekst 

 

 

Tekst og 

mening  

 

 

 

 

 

 

 

 

sammenlikne nettsider 

med hensyn til 

informasjonsverdi og 

design 

 

ta utgangspunkt i 

tekster som gjenspeiler 

kultur og samfunn i 

engelskspråklige land, 

og bruke digitale 

verktøy til å produsere 

tekster som profilerer 

eget lokalsamfunn 

 

 

presentere 

selvvalgte 

interesseområder 

 

utforske og presentere 

 innhold, form og 

formål i spill, film og 

musikk 

 

 

 

 

Film 

 

Internett 

 

Utvalgte tekster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Digital 

Utvikle språkkompetanse 

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Formidler medieoppslag med presist 

språk, god uttale og egne 

refleksjoner 

● Reflekterer over innhold og 

virkemidler i film, musikkvideo og 

sangtekster 

 

 

Forstår og tolker 

● Forklarer hovedinnholdet i et 

medieoppslag på tydelig engelsk 

med grei uttale 

● Forklarer innholdet i en film, 

musikk video og sangtekster på en 

god måte 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjenforteller hovedinnholdet i et 

medieoppslag på engelsk 

● Gjenforteller hovedinnholdet i en 

film, musikkvideo og sangtekst 
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Kunst og håndverk Figgjokopp 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Visuell 

kommunikasjon 

 

 

 

Design 

 

 

  Stilisere motiv med ut-  

  gangspunkt  i egne skisser i  

  arbeid med mønster, logo og 

piktogrammer. 

 

  Designe produkter ut fra en   

  kravspesifikasjon for form og  

  funksjon 

 

Beskriver ulike 

løsningsaltnativer i design av 

et produkt ved hjelp av 

skisser og programvare 

 
 

 

 

 

Akantus,  

kapittel 11 

 

Internett 

 

Figgjo AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Reflektere over 

estetiske 

virkemidler 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg 

visuelt ved hjelp 

av tegn og 

symboler 

 

Lesing 

Få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med 

proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon 

 

 

Karakter 5 og 6 

● Stiliserer et motiv med utgangspunkt i egne skisser 
● Designer dekor på koppen med tanke på form og farge 

● Designet viser kreativitet i komposisjon og fargebruk  

● Beskriver ulike løsningsalternativer på designet ved hjelp 

av skisser og gode forklaringer 

 

Karakter 3 og 4 

● Stiliserer et motiv med utgangspunkt i egne skisser 
● Dekoren  har god form og fargebruk 
● Skriver/forteller om designet på koppen med hjelp av 

skisser og forklaringer 

 

 

Karakter 2 og 1 

● Lager et motiv etter egne skisser 
● Dekoren er godt plassert på koppen 
● Dekoren her flere farger 
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Kunst og håndverk - Søm 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

 

 

 

 

Design 

 

 

  

  Designe produkter ut fra en   

  kravspesifikasjon for form og  

  funksjon 

 

Beskriver ulike 

løsningsaltnativer i design av 

et produkt ved hjelp av 

skisser og programvare 

 

Lage funksjonelle 

bruksgjenstander og vurdere 

kvaliteten av eget håndverk 

 

 

Drøfte mote, pris og kvalitet i 

et forbrukerperspektiv 

 
 

 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akantus 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Reflektere over 

estetiske 

virkemidler 

 

Skriftlig 

Uttrykke seg 

visuelt ved hjelp 

av tegn og 

symboler 

 

Lesing 

Få inspirasjon til 

skapende arbeid 

 

Regning 

Arbeide med 

proporsjoner og 

dimensjoner 

 

Digital  

Søke informasjon 

 

 

Karakter 5 og 6 

● Beskriver ulike løsningsalternativer på designet ved hjelp 

av skisser og gode forklaringer 
● Drøfter og begrunner eget valg av idé 
● Lager et produkt med god kvalitet, med utgangspunkt i 

egne skisser 
● Designet viser kreativitet i komposisjon og fargebruk  

● Reflekterer over kvalitet på eget arbeid og hva som kunne 

vært annerledes 

 

Karakter 3 og 4 

● Tegner skisser for å utvikle en av ideene mine 
● Forklarer valg av idé 

● Lager et produkt som kan brukes 

● Produktet har god form og fargebruk  
● Vurderer kvalitet på eget produkt 

 

Karakter 1 og 2 

● Tegner skisser som viser ideene mine 
● Lager et produkt etter egne skisser 
● Dekoren her flere farger 
● Beskriver eget arbeid 
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Kroppsøving 
 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Idrettsaktiviteter 

 

Dans 

Førstehjelp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trening og livsstil 

 

 

 

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 

Trene på og utøve danser fra 

ungdomskulturer og andre 

kulturer og sammen med 

medelever skape enkle 

dansekomposisjoner 

Forklare og utføre livbergende 

førstehjelp 

 

Bruker lek og ulike 

treningsformer for å utvikle egen 

kropp og helse 

 

 

 

 

Internett 

 

Egenvurdering 

 

Faglitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig:  

Samhandler, 

veileder og lytter 

til andre 

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og vurderer 

resultater 

 

Digital 

Informasjonssøk 

 

 

 

 

Karakter 5 og 6        

● Utfører og forklarer hjertekompresjoner og 

fullstendig hjerte- og lungeredning 
● Oppmuntrer medelever, gjør sitt beste, søker 

jevnbyrdig konkurranse. Følger regler og 

instrukser 
● Utfører danser fra norsk kulturtradisjon og fra 

andre kulturer 

 

Karakter 3 og 4   

● Trener på og forklarer hjertekompresjoner og 

fullstendig hjerte- og lungeredning 

● Samhandler med andre elever på en positiv måte. 

Følger regler og instrukser  

● Trener på og mestrer delvis danser fra norske 

kulturtradisjoner og fra andre kulturer 

●  

Karakter 2 

● Deltar på ulike danser fra norsk og andre 

kulturtradisjoner  

● Kjenner til noen grunnleggende prinsipper for 

livbergende førstehjelp 

● Samhandler med medelever, trener på å utfordre 

egne fysiske grenser 
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Fysisk aktivitet og helse 

 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende 

ferdigheter 

Kjennetegn på måloppnåelse 

 

Fysiske 

aktiviteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delta i gruppeaktiviteter eller 

individuelle aktiviteter som 

utfordrer både koordinative og 

fysiske ferdigheter 

 

Gjøre sitt beste, samhandle med 

og oppmuntre medelever 

 

 

 

 

Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Forklarer og 

veileder andre  

 

Skriftlig 

Egenevaluering 

 

Lesing 

Forstår og tolker 

fagspesifikke 

tekster 

 

Regning 

Tolker og 

vurderer faglige 

tema 

 

Digital  

Bruker digitale 

verktøy og 

medium for å 

tilegne seg faglig 

kunnskap 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Deltar aktivt og viser et positivt engasjement i et 

bredt utvalg av aktiviteter 

● Viser 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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Innsats for andre 

Hovedområde Kompetansemål Lærestoff 

Kilder 

Grunnleggende ferdigheter Kjennetegn på måloppnåelse 

Planlegging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisk arbeid 

Planlegge praktiske 

tiltak som medfører 

sosial verdiskaping 

for valgt målgruppe 

 

Følge etiske 

retningslinjer og 

tilpasse 

kommunikasjon og 

samhandling til valgt 

målgruppe 

 

Gjennomføre 

planlagte tiltak 

 

Presentere og vurdere 

det frivillige arbeidet 

ut fra erfaringer og 

samhandling med 

målgruppen og 

relevante aktører 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muntlig 

Samhandling med valgt målgruppe og 

presentasjon av frivillig arbeid 

 

Skriftlig 

Skriver en logg i skjema på Classroom 

 

 

Lesing 

Orienterer seg i oppgavene på Classroom 

 

 

Regning 

Kommer til avtalt tidspunkt i praksis og 

holder seg til oppsatt timeplan. 

 

 

Digital 

Oppdaterer seg på Classroom og kan ta 

kontakt med arbeidsstedet dersom 

endringer skjer.  

 

 

 

 

Analyserer og reflekterer 

● Planlegger og gjennomfører praksis som 

medfører sosial verdiskaping for valgt 

målgruppe. 

● Følger etiske retningslinjer 

● Tilpasse kommunikasjon og samhandling til 

valgt målgruppe 

● Presenterer og vurderer det frivillige arbeidet 

 

 

Forstår og tolker 

● Viser en delvis plan over praktisk tiltak og 

gjennomfører praksis som avtalt 

● Følger etiske retningslinjer  

● Tilpasser til en viss grad kommunikasjon og 

samhandling til valgt målgruppe 

● Presenterer det frivillige arbeidet 

 

 

Finner og henter ut informasjon 

● Gjennomfører praksis 

● Følger til en viss grad etiske retningslinjer 

● Samhandler med valgt målgruppe 

● Presenterer kort det frivillige arbeidet 

 

 



   

 

 

19 
 

Utdanningsvalg 
 

Hovedom

råde 

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 

 

Undersøke muligheter for 

arbeid på det lokale 

arbeidsmarkedet 

 

 

Internett 

 

 

Vilbli.no 

 

Utdanning.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. 
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Kalender 4.periodeplan 

  

 
 

Denne uken Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

Uke 
2 

Prøve i KRLE  
Engelsk m.+ s. vurdering 

Engelsk m.vurdering 10D Engelsk s.vurdering 10C 
(2.timer) 

 
KRLE 10C og 10D Engelsk s.vurdering 10D 

Uke 
3 

Prøve i samfunnsfag 
Engelsk m.vurdering 
Norsk bokmål 

Engelsk m.vurdering 10D Engelsk m.vurdering 10C 
 

Engelsk 
m.vurdering 10C 

 

Uke 
4 

Bokpresentasjon  
Elever som har revy slutter 
etter 4.t 

     

Uke 
5 

Bokpresentasjon  
Elever som har revy slutter 
etter 4.t 

    
Førpremiere 
Gosenrevyen 

Uke 
6 

Gosenrevy 
     

Uke 
7 

Nynorsk skriftlig 
     

Uke 
8 

Naturfag 
FSP 

Muntlig vurdering fransk, 
spansk og tysk 

 
Muntlig vurdering fransk, 
spansk og tysk 

 
Skriftlig vurdering i 
naturfag 10D 
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Arbeidsplan uke 2 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Romanen du leser 

Skriveøvelser, 

bokmål 

Les i romanen.  Skriv om handlingen og en viktig person i boka. 

Forarbeid til tekstskriving på bokmål i uke 3 

 

MAT 

 

Kapittel 5 

Økonomi 

Se classroom!   

ENG 

 

Oral presentations 

 

 

Oral presentation - sustainability - prepared before christmas. 

SAM 

 

Historie: Fra 

fredsjubel til 

krigsfrykt. 

Les s. 10 - 27 

“Husker du”  s. 17 oppg 1, 4 og 

6 

og s. 25 oppg. 7, 9, 11 og 13 

“Husker du” s. 17 og s. 25 Oppgave 2 s. 27 

NAT 

 

Arv og miljø. Les s. 8 

- 13. 

Arbeid med begreper for uken som ligger på classroom. 

KRLE 

 

Vurdering i “Fire 

trossamfunn” s. 182-

207 

Les notatene dine 

Se “På tro og Are” 

Les notatene dine Les notatene dine 

Tysk 

 

Juleferien - Verb: 

presens perfektum 

Zukunft, kap. 5 

Hva har du gjort i ferien din? 

Skriv 2 setninger. 

Hva har du gjort i juleferien din? 

Skriv 8 setninger. 

Hva har du gjort i juleferien din? 

Skriv 8 setninger. 

Spansk ¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Setningsoppbygging  

Oversett“jeg står opp”, “du står 

opp” og “å sminke seg” til 

spansk. Bruk s. 30 i boka til i 

hjelpe deg. Skriv ned svarene.  

Jobb med ark du får av lærer.  Jobb med ark du får av lærer.  

Fransk 

 

Mat s. 1 og 4 (hefte) 

Pouvoir, vouloir og 

boire 

Les s. 1 (hefte) og gjør oppg. 1a 

s. 10. Lær 6 nye ord øverst s. 

17. 

Les s. 1 og 4 (hefte) og lær 

glosene s. 17-18 (de som hører til 

Les s. 1 og 4 (hefte) og lær 

glosene s. 17-18 (de som hører til 
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sidene du skal lese). Gjør oppg. 

1b s. 10 i heftet. 

sidene du skal lese). Gjør oppg. 

1b s. 10 i heftet. 

Eng ford     

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

 

UTV     

Krø Dans 
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Arbeidsplan uke 3 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Romanen 

 

 

Vurdering bokmål 

Romanen. Skriv om et par 

episoder du synes er viktige, 

vær lysmester 

Romanen. Skriv om  par episoder 

du synes er viktige, vær 

lysmester. Skriv om virkemidler 

forfatteren har brukt 

Romanen. Skriv om et par 

episoder du synes er viktige, vær 

lysmester. Forklar bruken av 

virkemidler forfatteren har brukt. 

 

MAT 

 

Kapittel 5  

Økonomi 

Se classroom!   

ENG 

 

Oral presentation and 

written assignment  

 

Written assignment - Practising short answers ahead of written exam. 

Oral presentations - sustainability -  prepared before christmas. 

SAM 

 

Historie: Fra 

fredsjubel til 

krigsfrykt. 

Les s. 10 - 27 

Prøve i lærestoffet fra 

arbeidsplan periode 3 

Prøve i lærestoffet fra 

arbeidsplan periode 3 

Prøve i lærestoffet fra 

arbeidsplan periode 3 

NAT 

 

Arv og miljø 

Les s. 14- 17 

Arbeid med begreper for uken som ligger på classroom. 

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i 

Bibelen 

Les s. 129-136 

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

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst B s. 94 - 95 

Les om Sissy. Skriv på norsk 

hva teksten handler om. 

Les om Sissy, Espen og Sonja. 

Fortell om en av personene på 

tysk 

Lær 10 gloser.. 

Les om Sissy, Espen og Sonja. 

Fortell kort om alle personene på 

tysk 

Lær 12 gloser. 

Spansk ¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Verbtider 

Skrive tekst om hva du gjør om morgenen og en vanlig dag. 
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Setningsoppbygging  

Fransk 

 

Mat 

s. 7 - 9 (hefte) 

Delingsartikkel 

Lær 8 gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 7 s. 13. 

Jobb videre med 

gruppearbeidet. 

Lær 16 gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 6 og 7 s. 13. 

Jobb videre med gruppearbeidet. 

Lær gloser s. 2 og 3 (hefte). 

Gjør oppg. 7 s. 13 og oppg. 11 s. 

14. Jobb videre med gruppearb. 

Eng ford How to: Minecraft 

with Noah and Sindre 

   

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

 

UTV     

Krø Dans 
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Arbeidsplan uke 4 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Nynorsk 

skriveøvelser 

 

Romanen 

Repeter grammatikk og regler. 

Skriveøvelser på skolen. 

Arbeid med romanen 

Repeter grammatikk og regler. 

Skriveøvelser på skolen. 

Arbeid med romanen 

Repeter grammatikk og regler. 

Skriveøvelser på skolen. 

Arbeid med romanen 

MAT 

 

Kapittel 5  

Økonomi 

Se classroom!   

ENG 

 

Australia - Aboriginal 

Australians 

Main areas: 

● History and colonization 

● Geography and biodiversity 

● Culture and history of indigenous people 

● Way of life today, both for Aboriginal Australians, and non-aboriginals. 

SAM 

 

Historie: Konflikter 

som preger verden: 

Les s. 29-47 

“Husker du” 

Oppg. 1-3 s. 33 

Oppg. 12-15 s. 41 

Oppg. 16-18 s. 45 

“Husker du” 

Oppg. 3-5 s. 33 

Oppg. 12-15 s. 41 

Oppg. 18-21 s. 45 

Oppg. 1-4 s. 46 

Oppg. 1 s. 4 

 

 

NAT 

 

Arv og miljø 

Les s. 18 - 21. 

Arbeid med begreper for uken som ligger på classroom. 

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i 

Bibelen 

Les s. 137-144 

Gjør oppg 1 og 2 s. 140 og  

oppg. 1 s. 144 

Gjør oppg 1-3 s. 140 og oppg. 1-

3 s. 144 

Gjør oppg 1-3, 6 og 7s. 140 og 

oppg. 4 og 7 s. 144 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst C s. 96 

Les om Florian og lær 5 gloser 

fra stykket. 

Les om Florian. Lær 10 gloser. 

Gjør oppg. A9 s. 97. 

Les om Florian. Lær 12 gloser. 

Skriv et sammendrag om Florian. 

Spansk ¿Qué haces por la 

mañana? 

Refleksive verb  

Verbtider  

Setningsoppbygging  

Beskriv bildet du har fått i timen Bruk refleksive verb, pass på plassering av adjektiv/substantiv og 

samsvar mellom disse. 

Fransk Mat Vi jobber med basis i timen. Vi jobber med basis i timen. Vi jobber med basis i timen. 
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 s. 15 + oppg. 15 s. 15 

og oppg. 18 s. 16. 

Gruppearbeid. 

Eng ford How to Monday: 

Let’s get cooking 

with Leah and 

Camilla 

   

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

 

UTV     

Krø  
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Arbeidsplan uke 5 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Roman, vurdering 

Nynorsk 

Presentasjon av roman 

Skriveøvelser, skriv gode 

setninger 

Presentasjon av roman 

Skriveøvelser, skriv en kort tekst 

 

Presentasjon av roman 

Skriveøvelser, skriv flere tekster 

 

MAT 

 

Kapittel 5  

Økonomi 

Se classroom!   

ENG 

 

Australia - Aboriginal 

Australians 

Main areas: 

● History and colonization 

● Geography and biodiversity 

● Culture and history of indigenous people 

● Way of life today, both for Aboriginal Australians, and non-aboriginals. 

SAM 

 

Historie: Konflikter 

som preger verden: 

Les s. 29-47 

Jobbe videre med oppgaver fra 

uke 4 

Jobbe videre med oppgaver fra 

uke 4 

Jobbe videre med oppgaver fra 

uke 4 

NAT 

 

Evolusjon og 

klassifisering; 

Charles Darwin og 

naturlig utvalg.  

Les s. 28 - 31. 

Arbeid med begreper for uken som ligger på classroom. 

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i 

Bibelen 

Les s. 145-148 

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

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst D s. 98 

 

Les en av rammene på s. 98. 

Lær 5 gloser. 

Les rammene på s. 98 og lær 10 

gloser.Arbeid sammen.  Lag et 

intervju med enten Heinrich eller 

Marion.   

Les rammene på s. 98 og lær 10 

gloser.Arbeid sammen.  Lag et 

intervju med enten Heinrich eller 

Marion. 

Spansk ¿Qué haces por la 

mañana? 

Jobb videre med beskrivelsen av bildet ditt. 
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Refleksive verb  

Verbtider  

Setningsoppbygging  

Fransk 

 

Le passé composé 

med être s. 69 og s. 

245 (Ouverture). 

Oppg. 14 s. 70. 

Mat s. 5-6 (hefte) 

Vi jobber med basis i timen. Vi jobber med basis i timen. Vi jobber med basis i timen. 

Eng ford How to: Paper hearts 

with Thea 

   

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

    

UTV     

Krø     
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Arbeidsplan uke 7 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Vurdering, nynorsk 

Svensk novelle 

Skriveøvelser, skriv gode 

setninger 

Lese svensk novelle . Oppgaver. 

Skriveøvelser, skriv en kort tekst 

Lese svensk novelle . Oppgaver. 

Skriveøvelser, skriv flere 

tekster 

Lese svensk novelle . 

Oppgaver. 

 

MAT 

 

Kapittel 5  

Økonomi 

Se classroom!   

ENG 

 

Australia - Aboriginal 

Australians 

Rabbit Proof Fence - Worksheet and discussion - We watch the movie in class. Fill in your worksheet 

while watching and/or at the end of class. 

SAM 

 

Historie: Konflikter 

som preger verden: 

Les s. 29-47 

Fortsettelse fra uke 4 Fortsettelse fra uke 4 Fortsettelse fra uke 4 

NAT 

 

Evolusjon og 

klassifisering; 

artsdannelse.  

Les s. 32-33. 

Arbeid med begreper for uken som ligger på classroom. 

Repeter til skriftlig vurdering i uke 8. 

KRLE 

 

Tanker, tro og tvil i 

Bibelen 

Les s. 149-153 

Gjør oppg. 1 og 2 s. 153 Gjør oppg. 1, 2 og 3 s. 153 Gjør oppg. 3 og 4 s. 153 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Tekst E s. 100 

Lær det tyske ordet på 3 yrker. Lær det tyske ordet på 10 yrker. 

Oppg. A12 s. 100. 

Lær det tyske ordet på 12 yrker. 

Oppg. A12 s. 100 

Spansk Muntlig presentasjon 

forberedelse. 

Refleksive verb  

Verbtider  

Setningsoppbygging  

Denne uken skal teksten om bildet ditt blir til en muntlig presentasjon. Vi jobber med 

beskrivelse,refleksive verb og setningsoppbygging. 
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Fransk 

 

Gruppearbeid Jobb videre med gruppearbeidet. Jobb videre med gruppearbeidet. Jobb videre med 

gruppearbeidet. 

Eng ford How to: Driving a 

scooter with Vetle 

 

   

Fysisk 

aktivitet 

og helse 

 

UTV     

Krø Førstehjelp 
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Arbeidsplan uke 8 

 

Fag Basis Finner og henter ut 

informasjon 

 

Forstår og tolker 

 

 Analyserer og reflekterer 

 

NOR 

 

Novelle Lese “Vertinnen”. Oppgaver Lese “Vertinnen”. Oppgaver Lese “Vertinnen”. Oppgaver 

MAT 

 

Statistikk og 

sannsynlighet 

Se classroom!   

ENG 

 

Australia - Aboriginal 

Australians 

Rabbit Proof Fence - Worksheet and discussion 

SAM 

 

Historie: Konflikter 

som har preget 

verden 

s. 29-47 

Fortsettelse fra uke 4 Fortsettelse fra uke 4 Fortsettelse fra uke 4 

NAT 

 

Vurdering: Arv og 

miljø & 

evolusjonsteorien 

Vurdering 

KRLE 

 

Forberedelse til 

vurdering  

Skriv faktasetninger 

Levers på classroom  

Skriv et kort sammendrag 

Levers på classroom 

Skriv et sammendrag 

Levers på classroom 

Tysk 

 

Zukunft kap. 5  

Muntlig vurdering 

Muntlig vurdering: Zukunft 

Spansk Muntlig vurdering Muntlig vurdering:  

¿Qué haces por la mañana?  

Fransk 

 

Mat 

Muntlig vurdering 

Muntlig vurdering: restaurantbesøk. 

Eng ford How to: Cleaning 

canvas or suede shoes 

with Marlene 

Begynne med 

leseprosjekt 
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Fysisk 

aktivitet 

og helse 

 

UTV     

Krø Førstehjelp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


