
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I MAT & HELSE FOR 9. TRINN 
Skoleåret:2018-2019 
Faglærer: Mona Irene kjosvatn 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven 

skal kunne 

Læringsmål Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

 
Mat og 

forbruk 

 

 
Mat og 

kultur 

 

 
 

 

Uke 
34/35 

• vurdere og 
velje varer ut 

frå etiske og 

berekraftige 

kriterium 
• lage mat for 

ulike sosiale 

samanhengar 

og drøfte 
korleis mat er 

med på å 

skape identitet 

• skape og 

prøve ut nye 
retter ut frå 

ulike råvarer, 

matlagings-

metodar og 

matkulturar 

Lære å: 
• Lage mat ute 

• Utnytte lokale 

ressurser 

• Få kjennskap til noen 
trygge matsopper i 

nærmiljøet 

• Lære noen 

konserveringsmetoder 
 

●Mattecamp Gåre 
(Tverrfaglig), ta 

opp poteter og 

lage lapskaus på 

Gåre 
● Sanke bær og 

rørsopper, 

evt.kantareller 

● Rense og 
forvelle sopp, 

rense og fryse 

bær 

● Overnattingstur 

i klassen ute 
 

 

Se eget 
dokument: 

Kjennetegn på 

måloppnåelse for 

standpunktvurder
ing etter 9. trinn 

skoleåret 2018-

2019! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Observasjon 



Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

Mat og 

livsstil 

 
 

 

 

 

 
Mat og 

forbruk 

 

 
 

Uke 

36/37 

 

 

 

• planleggje og 

lage trygg og 

ernæringsmes
sig god mat, 

og forklare 

kva for 

næringsstoff 

matvarene 
inneheld 

• vurdere og 

velje varer ut 

frå etiske og 
berekraftige 

kriterium 

 

● Bli kjent med rutiner på 

kjøkkenet 

● Praktisere god hygiene på 
kjøkkenet 

 

●Lage gjær- og smuldredeig 

 

 
 

● Lage matretter av sanket 

bær og sopp 

 
 

 

 

● Bli kjent på 

mat&helse-

avdelinga  

 

● Omelett, grove 
rundstykker, 

brød, blåbærpai, 

vaniljesaus 

 

 

 

 

Se eget 

dokument: 
Kjennetegn på 

måloppnåelse for 

standpunktvurder

ing etter 9. trinn 

skoleåret 2018-
2019! 

 

 

 

Observasjon 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

 

 
Mat  

og 

livsstil 

 
 

 

Uke 

38/39 

 

 

 

 

• samanlikne 

måltid ein 
sjølv lagar, 

med kostråda 

frå 

helsestyresma
ktene 

 

 

●Bli kjent med læreplanmål/ 

vurdering-kjennetegn 

måloppnåelse 

-Lære om god 
måltidsfordeling, regulering 

av sult og appetitt, frokost 

og middagsmåltidet, 

tallerkenmodellen, 
kostsirkelen, borddekking og 

bordskikk 

- få kunnskaper om frukt, 

Vi leser 

kjennetegnene 

Side 5 – 17, 42-

43 i Matlyst  

Fiskeboller i hvit 

saus, råkost, 
kokte poteter 

Krydderkake, 

brød 

 

Se eget 

dokument: 

Kjennetegn på 

måloppnåelse for 
standpunktvurder

ing etter 9. trinn 

skoleåret 2018-

2019! 
 

Målprøve. 

 

 

Elevenes 
ferdigheter i 

praktiske 

leksjoner 

vurderes 
etter 

følgende 

kriterier:  



• planleggje og 

lage trygg og 

ernæringsmes
sig god mat, 

og forklare 

kva for 

næringsstoff 
matvarene 

inneheld 

 

bær, grønnsaker og poteter. 

-Bli bevisst på hvordan vi 

oppfatter smak og hvordan 
vi smakstilsetter maten 

-Kjenne til de 5 

hovedsmakene og noen 

krydder- og urteslag 
- lære å lage meljevning 

- hvordan stelle grønnsaker 

for å bevare næringsstoffer 

best mulig 

 

 

 
 

Elevøvelse: Hvor 

smaken kjennes 

best  

Ferdigheter 

i matlaging, 

orden, 
rydding, 

borddekking 

og servering  

Ansvar og 
initiativ for 

egne og 

felles 

oppgaver, 

selvstendig-
het, hygiene 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 
 

Mat  

og 

livsstil 
 

 

Uke 
40/41 

 

 

• planleggje og 
lage trygg og 

ernæringsmes

sig god mat, 

og forklare 
kva for 

næringsstoff 

matvarene 

inneheld 

-Få kunnskaper om energi; 
behov og forbruk  

- Lære navnene på de 6 

gruppene av næringsstoffer 

Side 18-19-20 i 
Matlyst 

 

Potetsuppe, 

focaccia, 
bringebæris, 

brød 

Se eget 
dokument: 

Kjennetegn på 

måloppnåelse for 

standpunktvurder
ing etter 9. trinn 

skoleåret 2018-

2019! 

 

Som uke 
38/39 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

 

Mat og 
kultur 

Uke 

43/44 
 

 

• skape og 

prøve ut nye 
retter ut frå 

ulike råvarer, 

- Mat fra andre land Side 107-112, 

120-123 i Matlyst 
 

Lage retter som 

Se eget 

dokument: 
Kjennetegn på 

måloppnåelse for 

Som uke 

38/39 
 



matlagingsmet

odar og 

matkulturar 

• gi døme på 
korleis 

kjøkkenreiska

par, 

tillagingsmåtar 
eller matvanar 

har endra seg 

over tid eller 

flytta seg 

geografisk, og 
forklare korleis 

det har verka 

inn på livet til 

folk 
 

elever fra andre 

land i klassen 

anbefaler, eks. 
Vårruller  

standpunktvurder

ing etter 9. trinn 

skoleåret 2018-
2019! 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

Mat  

og 

livsstil 

 
 

Uke 

45/46 

 

 

planleggje og lage 

trygg og 

ernæringsmessig 

god mat, og forklare 
kva for næringsstoff 

matvarene inneheld 

 

 

 

-Få kunnskaper om 

karbohydrater og korn- og 

kornprodukter. 

- fiber, stivelse og sukker 
 

Side 20-21, 44-

45, 50-52 i 

Matlyst 

 
Pasta carbonara, 

grove bagels, 

kanelsnurrer, 

brød 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 

 



Evaluering av tema/ emne 

 

 
Mat og 

livsstil 

Uke 

47/48 

 

• samanlikne 

måltid ein 

sjølv lagar, 

med kostråda 
frå 

helsestyresma

ktene 

• planleggje og 
lage trygg og 

ernæringsmes

sig god mat, 

og forklare 

kva for 
næringsstoff 

matvarene 

inneheld 

 
 

-Få kunnskaper om fett og 

næringsmidler med ulike 

fett-typer 

- Få kunnskaper og 
  ferdigheter vedr. fisk som 

  næringsmiddel 

 

 

Side 22, 46-47, 

50 i Matlyst 

Fettskolen 

 
Måltid med 

lakserett 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 
 

 

 

Mat og 

forbruk 
 

Mat og 

kultur 

Uke 

49/50 

• skape og 

prøve ut nye 

retter ut frå 

ulike råvarer, 

matlagingsmet
odar og 

matkulturar 

- utvikle og designe et 

eget produkt 

Side 89-91 i 

Matlyst 

 

Tverrfaglig 

prosjektarbeid 
pepperkakehus 

 

 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 

 



• gi døme på 

korleis 

kjøkkenreiska
par, 

tillagingsmåtar 

eller matvanar 

har endra seg 
over tid eller 

flytta seg 

geografisk, og 

forklare korleis 
det har verka 

inn på livet til 

folk 

- julekaker / 

trad.bakst 

Evaluering av tema/ emne 

 
 

 

Mat og 

kultur 
 

 

Uke 51 • planleggje og 

gjennomføre 

måltid i 
samband med 

høgtider eller 

fest og ha ei 

vertskapsrolle 
• lage mat for 

ulike sosiale 

samanhengar 

og drøfte 

korleis mat er 
med på å 

skape identitet 

 Julegrøt onsdag 

19/12 

 
9. klasse 

arrangerer for 

hele skolen 

Som uke 38/39 

 

 

Observasjon 

Evaluering av tema/ emne 



 

 

 
 

Mat og 

livsstil 

Uke 2/3 • informere 
andre om 

korleis 

matvanar kan 

påverke 
sjukdommar 

som heng 

saman med 

livsstil og 
kosthald 

 

 

 

 
- Sykdommer knyttet til 

livsstil og kosthold 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Side 37-41, i 
Matlyst 

Tverrfaglig 

prosjekt: 

Livsstil, ernæring 
og helse, lage 

brosjyre 

Helsesøster, 

tannpleier 
 

Glutenfrie vafler 

m/diabetes-

syltetøy 

 
 

Som uke 38/39 
 

Som uke 
38/39 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 
 

Mat og 

kultur 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Uke 4/5 • planleggje og 

gjennomføre 

måltid i 

samband med 
høgtider eller 

fest og ha ei 

vertskapsrolle 

• lage mat for 

ulike sosiale 
samanhengar 

og drøfte 

korleis mat er 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Side 23, 48-49 i 

Matlyst 

 

Solfest. 9A baker 
solboller til hele 

skolen 

 

 

 
 

 

 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 

 



 

 

 
 

Mat og 

livsstil 

 

med på å 

skape identitet 

• planleggje og 
lage trygg og 

ernæringsmes

sig god mat, 

og forklare 
kva for 

næringsstoff 

matvarene 

inneheld 

 

 

 
 

-Få kunnskaper om protein 

og næringsmidler med 

vegetabilske og animalske 
kilder  

 

 

 

 
 

 

 

Wraps med 
skinke og 

smøreost / 

Tortillas med 

bønnefyll 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

 

Mat og 
kultur 

 

Uke 6/7 • gi døme på 

korleis 
kjøkkenreiska

par, 

tillagingsmåtar 

eller matvanar 
har endra seg 

over tid eller 

flytta seg 

geografisk, og 
forklare korleis 

det har verka 

inn på livet til 

folk 

• lage mat for 
ulike sosiale 

samanhengar 

og drøfte 

 Side 113-119 i 

Matlyst 
Samefolkets dag 

onsdag 6/2 

Bidos, samisk 

brød, buljong 
 

 

 

 
«Hjertekake»r i 

forb. med 

Valentines day 

14/2 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 
 



korleis mat er 

med på å 

skape identitet 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 
Mat og 

livsstil 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mat og 

forbruk 
 

 

 

 

Mat og 
kultur 

Uke 8/9 • samanlikne 
måltid ein 

sjølv lagar, 

med kostråda 

frå 

helsestyresma
ktene 

• bruke digitale 

verktøy til å 

vurdere 
energi- og 

næringsinnhal

d i mat og 

drikke, og 
gjere seg 

nytte av 

resultata når 

ein lagar mat 
• utvikle, 

produsere, gje 

produktinform

asjon og 

reklamere for 
eit produkt 

 

 

-vitaminer og mineraler 
-nøkkelråd for mat og 

mosjon 

- lære bruken 

kostholdsplanleggeren 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

-entreprenørskap 
-markedsføring 

Side 23-33 i 
Matlyst 

Salatbar 

Skrei fra Senja 

(fiskekaker)? 

 
 

 

Legge inn 

menyen i 
kostholdsplanleg

geren 

 

 
 

 

 

 
Idemyldring/ 

foretningside til 

elevbedrift 

(tverrfaglig 

mat&helse og 
UTV) 

 

 

Som uke 38/39 
 

Som uke 
38/39 

 



  

 

 
Planlegging Gåre-

lunsjen 

Evaluering av tema/ emne 

 
 

Mat og 

forbruk 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Mat og 
livsstil 

Uke 

13/14 

• vurdere og 

velje varer ut 

frå etiske og 

berekraftige 

kriterium 

• vurdere 

kosthaldsinfor

masjon og 

reklame i 

media 

• vurdere og 
velje matvarer 

på ein 

mangfaldig 

varemarknad 
når ein 

planlegg 

innkjøp 

• utvikle, 
produsere, gje 

produktinform

asjon og 

- Etisk og bærekraftig 

matforbruk 

- Trygg mat 

- Matmerking 
 

 

 

 
 

 

- regne priser 

(tverrfaglig mat&helse 
og UTV) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

- bruke 

kostholdplanleggeren 

Side 64-77 i 

Matlyst 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Produksjon til 
Gåre-lunsjen og 

elevbedrift 

 

 

 
 

Planlegge 

selvvalgt meny til 

Som uke 38/39 

 

Som uke 

38/39 

 



reklamere for 

eit produkt 

• bruke digitale 
verktøy til å 

vurdere 

energi- og 

næringsinnhal
d i mat og 

drikke, og 

gjere seg 

nytte av 
resultata når 

ein lagar mat 

• samanlikne 

måltid ein 

sjølv lagar, 
med kost-råda 

frå 

helsestyres-

maktene 

til å vurdere selvvalgt 

meny 

neste gang, 

bestemme 

oppskrifter, regne 
ut og vurdere 

 energi- og 

næringsinnhold i 

menyen.  

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 
Mat og 

forbruk 

 

 

 
Mat og 

kultur 

 

Uke 
15/17 

• vurdere 
kosthalds-

informasjon og 

reklame i 

media 

• planleggje og 

gjennomføre 
måltid i 

samband med 

 
 

 

 

 

 
-Lære å invitere,planlegge 

og gjennomføre selskap 

 

Side 82-88 i 
Matlyst 

 

 

 

 
Gjennomføring 

Gåre-lunsj uke 

15 

Som uke 38/39 
 

Som uke 
38/39 

 



 

 

 
 

 

 

Mat og 
forbruk 

høgtider eller 

fest og ha ei 

vertskapsrolle 
 

• utvikle, 

produsere, gje 

produktinform
asjon og 

reklamere for 

eit produkt 

-Hvordan benytte seg av 

teknologi og design i 

matlaginga? 
-Bevisstgjøring av adferd i 

vertskapsrollen 

 

 

 

 
 

 

Kantinesalg 

elevbedrift uke 
17 

Oppgave 

kostholdsundersø

kelse gis onsdag 
24. april 

 

Evaluering av tema/ emne 

 

 
 

Mat og 

forbruk 

 

Uke 19 • vurdere og 

velje matvarer 

på ein 

mangfaldig 
varemarknad 

når ein 

planlegg 

innkjøp 

- Få ideer til hvordan man  

  kan ta vare på matvarene 

  og bruke opp rester (mat 

  og økonomi) 
-Bruke kreativitet, evne til  

 selvstendig planlegging og  

 samarbeid 

Side 78-81 

Elevene 

bestemmer hva 

de vil lage av de 
råvarene læreren 

har valgt ut. 

  

Innlevering 

prosjekt-

oppgave 
kosthold Del 

1, torsdag 

2. mai 

Evaluering av tema/ emne 
 

 

 

 
 

 

Mat og 

Uke 

20/21 

• Planleggje og 

lage trygg og 
ernæringsmes

sig god mat, 

og forklare 

 Lage selvbestemt 

meny. 
Framlegging 

vurdering av 

måltidet 

 Innlevering 

prosjektopp
gave 

kosthold Del 

2, mandag 



livsstil 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Mat og 

forbruk 

kva for 

næringsstoff 

matvarene 
inneheld 

• samanlikne 

måltid ein 

sjølv lagar, 
med kostråda 

frå 

helsestyresma

ktene 
• bruke digitale 

verktøy til å 

vurdere 

energi- og 

nærings-
innhald i mat 

og drikke, og 

gjere seg 

nytte av 
resultata når 

ein lagar mat 

 

• vurdere og 
velje matvarer 

på ein 

mangfaldig 

varemarknad 
når ein 

planlegg 

innkjøp 

• drøfte korleis 

ulike 

 

 

 
Planlegging 

heimedag 

 

20. mai. 

Vurdering 

med samla 
karakter på 

Del 1 og Del 

2 



marknadsførin

gsmetodar kan 

påverke vala 
av matvarer 

som 

forbrukarane 

gjer 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 
Mat og 

forbruk 

 

Uke 
22/23 

• vurdere og 
velje matvarer 

på ein 

mangfaldig 

varemarknad 
når ein 

planlegg 

innkjøp 

• drøfte korleis 
ulike 

marknadsførin

gsmetodar kan 

påverke vala 
av matvarer 

som 

forbrukarane 

gjer 

 
• vurdere og 

velje varer ut 

frå etiske og 

-Praktisere samarbeid skole-
heim 

-Eleven ser at kunnskaper 

og ferdigheter i faget har 

relevans til det virkelige liv 
heime 

Heimearbeidsdag 
 

 

 Tilbake-
melding fra 

elev og 

foresatte 



berekraftige 

kriterium 

Evaluering av tema/ emne 

 
 

 

 

 

 

Uke 

24/25 

• lage mat for 

ulike sosiale 

samanhengar 
og drøfte 

korleis mat er 

med på å 

skape identitet 

-Se viktigheten av at 

reinhold på kjøkkenet 

fremmer god hygiene, helse 
og trivsel. 

Reingjøring av 

kjøkkenet 

Tur til 
gapahuken, 

bålmat 

 Elevene 

evaluerer 

faget og 
året som 

har gått 

Evaluering av tema/ emne 

 

 

 

 

        MAT OG HELSE 

 

 

 
Kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering etter 9. trinn, skoleåret 2017/2018 

 

 

Kompetansenivå 

Beskrivelse av 

kompetansenivå 

            6 

Karakteren 

uttrykker at eleven 

har svært god 

kompetanse i faget 

          5 

Karakteren 

uttrykker at eleven 

har meget god 

kompetanse i faget 

          4 

Karakteren 

uttrykker at eleven 

har god 

kompetanse i faget 

            3 

Karakteren 

uttrykker at eleven 

har nokså god 

kompetanse i faget 

            2 

Karakteren 

uttrykker at eleven 

har lav kompetanse 

i faget  

         1 

Karakteren 

uttrykker eleven 

har svært lav 

kompetanse i faget 



KRITERIER KARAKTER 5-6 KARAKTER 3-4 KARAKTER 1-2 

MAT OG LIVSSTIL    

Planlegge, vurdere og velge ut 

trygg og ernæringsmessig god mat 

Meget-svært flink til å planlegge, 

vurdere og velge ut måltider 

Kan planlegge, vurdere og velge ut 

måltider 

Dårlig til å planlegge, vurdere og 

velge ut trygg og ernæringsmessig 

god mat 

Beherske matlagingsmetoder Behersker de ulike 

matlagingsmetodene og kan og 

kan forstå og begrunne disse. 

Trenger noe hjelp under 

matlagingen 

Trenger mye hjelp under 

matlagingen 

Bruk av oppskrifter ved matlaging Kan lese, forstå, vurdere og evt. 

endre en oppskrift 

Trenger hjelp til å lese og forstå en 

oppskrift 

Følger ikke oppskriften 

Mål og vekt ved matlaging Har forståelse for alle 

måleenhetene og kan bruke dem 

riktig. 

Trenger noe hjelp  Viser liten mestring av 

måleenheter 

Orden og hygiene i arbeidet på 

kjøkkenet 

Meget-svært ryddig og reinslig 

under kjøkkenarbeidet 

Ryddig og reinslig under 

kjøkkenarbeidet 

Uryddig og grisete under arbeidet. 

Mellomoppvasken taes ikke 

Borddekking og servering Kan reglene for hvordan et bord 

skal dekkes og praktiserer disse 

reglene. Viser estetisk sans og 

presenterer og serverer maten på 

en tiltalende måte 

Kan regler for hvordan et bord skal 

dekkes, praktiserer reglene til en 

viss grad. 

Presenterer og serverer maten på 

en ordinær måte. 

Kan få regler om hvordan et bord 

skal dekkes og praktiserer i liten 

grad reglene. Presenterer  og 

serverer maten på en lite tiltalende 

måte. 

Bordskikk Bidrar til en hyggelig og positiv 

tone ved bordet 

Bidrar til en viss grad til en 

hyggelig tone ved bordet 

Bidrar i liten grad til en hyggelig 

tone ved bordet 

Etterarbeid Tar oppvask, gulvvask, rydding 

eller søppel på en grundig og 

samvittighetsfull måte. 

Tar oppvask, gulvvask, rydding 

eller søppel 

Tar ikke oppvask, gulvvask, 

rydding eller søppel. 

Ta ansvar og initiativ for egne og 

felles oppgaver 

Viser meget-svært god vilje til å ta 

ansvar og initiativ til egne og felles 

oppgaver 

Viser vilje til å ta ansvar og 

initiativ til egne og felles oppgaver 

Viser liten vilje til å ta ansvar og 

initiativ til egne og felles oppgaver 



Kostlære, matvarekunnskap 

 

Omfattende kunnskap om 

næringsmidler og næringsstoffer. 

Kjenner til gode kilder for dem, og 

hvilken virkning disse har for 

helsen.  Viser god evne til 

refleksjon og kan se 

sammenhenger og trekke linjer. 

Viser kunnskap om næringsmidler 

og næringsstoffer. Kjenner til gode 

kilder for dem, og hvilken virkning 

disse har for helsen.  Men mest 

reproduksjon av fakta fra lærebok. 

Mangelfull kunnskap om 

næringsmidler og næringsstoffer. 

Mangelfulle arbeider. 

Bruk av digitale verktøy til å 

vurdere energi- og næringsinnhold 

Kan på egenhånd bruke mat på 

data og næringsmiddeltabellen og 

gjøre seg nytte av resultatene 

Kan med noe hjelp bruke mat på 

data og næringsmiddeltabellen og 

gjøre seg nytte av resultatene 

Kan i liten grad bruke mat på data 

og næringsmiddeltabellen og gjøre 

seg nytte av resultatene 

 

 

MAT OG FORBRUK    

Etikk og miljø Kan på egen hånd vurdere og 

velge varer ut fra etiske og 

bærekraftige kriterier. 

Kan i noen grad vurdere og velge 

varer ut fra etiske og bærekraftige 

kriterier. 

Kan i liten grad vurdere og velge 

varer ut fra etiske og bærekraftige 

kriterier. 

Vurdere markedsføring og 

produktinformasjon 

Kan drøfte hvordan ulike 

markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Kan til en viss grad drøfte hvordan 

ulike markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Kan i liten grad drøfte hvordan 

ulike markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Entreprenørskap Kan samarbeide med de andre om 

å utvikle, produsere, reklamere og 

gjennomføre tiltak elevbedrift 

Kan til en viss grad samarbeide 

med de andre om å utvikle, 

produsere, reklamere og 

gjennomføre tiltak elevbedrift 

Viser liten vilje til å  samarbeide 

med de andre om å utvikle, 

produsere, reklamere og 

gjennomføre tiltak elevbedrift 

    

MAT OG KULTUR    

Mat og identitet Flink til å stelle til i ulike sosiale 

sammenhenger og skape identitet 

Kan stelle til i ulike sosiale 

sammenhenger 

Lite aktiv og deltakende på det 

som må gjøres. Forstyrrer. 

Utøve en vertskapsrolle En strukturert og pliktoppfyllende 

vert som tar ansvar og sørger for 

En god vert Lite strukturert og ansvarlig 

 

 


