
 

Ukeplan for klasse: 10A Uke: 7 

Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

7    FRANSKPRØVE: 

VERB 

Problemstilling 

godkjennes 

Prøve om den 

kalde krigen. 

9     Muntlig 

presentasjon i 

norsk må være 

ferdig. 

 

Ukas læringsmål 

Fag/tema: Læringsmål: 

Krle  

Norsk -presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og 

formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier 

-presentere resultatet av fordypning i selvvalgt emne 

Matte Du skal kunne gjøre om mellom brøk, prosent, promille og desimaltall 
Du skal kunne finne prosenten når to størrelser sammenliknes 

Du skal kunne forklare hva promille er og regne med promille 

Du skal kunne regne med mva (moms) 
Du skal kunne finne mva (moms) når de vet prisen på varen 
Du skal kunne runde av riktig om du betaler kontant eller med kort 
Du skal kunne regne med valuta 

Naturfag Du skal kunne gjøre rede for fossilt brensel og miljø. 

Samfunnsfag Du skal kunne gjøre rede for begrepet den kalde krigen (se utdelte 

læringsmål) 
Kroppsøving  
Engelsk Du skal kunne: 

• bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving 
• skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng 
• bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og 

tekstbygging i produksjon av tekst 
• bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, 

tekstproduksjon og kommunikasjon  
• lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av 

engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer 
 

Spansk Du kan 

• Bestille hotellrom 

• Skrive e-post 



• Det spanske alfabetet 

• Stave på spansk 

Fransk  

Kunst og 
håndverk 

 

 

 

Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Jobb med tekster til mappeinnlevering og 

problemstilling. Sørg for å lese ferdig bok nr. 3. 
Norsk 2:  

Lever biografien om din forfatter til 

ceciliep@mosseskolen.no 

Fortsett å lese i boka di minst 30 min hver dag. 

Ha boka med i sekken. 

Forbered muntlig presentasjon om din 

forfatter. 

 

Matte På skolen og hjemme jobber vi med s.185 - 192: 5.30 til og med 5.60. Vi 
løser oppgavene bare på en måte (enten vanlig eller regneark). (Du 
hopper over 5.40, 5.42, 5.51). Velg bort grønne oppgaver hvis du vil.  
Du skal være i mål i løpet av fredagstimen. 

 

Engelsk  Vi fortsetter å jobbe med analyse av Narnia. Leveringsfrist senest 12.mars. 

 

Naturfag Kapittel 6: Fossilt brensel og miljø - gjennomgåelse av nøkkelspørsmålene til 

kapittelet. 

 

KRLE 
 

 

Samfunnsfag Forberedelse til prøve om den kalde krigen. Vi 

arbeider med læringsmål. 

 

Gym 
  

  

 

Fransk 
 

mailto:ceciliep@mosseskolen.no


 

Spansk Cecilie: Øv på å lese og oversette teksten i 

kapittel seks, 24-25. Øv på det spanske 

alfabetet (side 158) og på å stave ditt eget og 

andres navn. 

Nils: Vi arbeider med framføringene. 

 

Tysk 
 

 
Engelsk fordypning 

Tirsdag og torsdag skal du skrive en horror story. Vi jobber med det i 

timene, og den skal leveres i løpet av timen på torsdag. Du må også 

være ferdig med spørsmålene til "The Tell-Tale heart". 

 

 

Musikk      

 

K&H       
Sløydgruppa: Videre arbeid med oppgaven. 

Tegnegruppa: Oppstart med selvportrettet. 

 

 

Valgfag 
FiP: Siste time med koding i 4. klasse 

 

 

 

 

 

Kontaktlærere: Grete Jacobsen,  

Daniel Ark Saastad 

E-post: 

 
Grete.jacobsen@mosseskolen.no 

danielasa@mosseskolen.no 
Avdelingsleder: Stein Håkon Torp E-post: stein.h.torp@moss.kommune.no 

 

mailto:stein.h.torp@moss.kommune.no

