
 

Ukeplan for klasse: 10A Uke: 9 

Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

9     Muntlig pres i 

norsk må være 

ferdig.  

10   Medier og 

informasjon: 

tur til Oslo 

Spansk: 

skolestil 

Tysk: 

Framføring 

M&I: 

Presentere 

reklamefilm. 

Siste frist for 

endelig 

innlevering av 

norsktekster (3 

stk) 

 

Ukas læringsmål 

Fag/tema: Læringsmål: 

Krle  

Norsk Du skal presentere resultatet av fordypning i tema eller forfatterskap med 

hensiktsmessig bruk av hjelpemidler og tilpasset publikum. 

Matte Du skal kunne regne ut lønn, skatt og feriepenger  

 Du skal kunne forklare hva frikort, tabellkort og prosentkort er  

Du skal kunne forklare hva renter, rentefot og rentedager  

 Du skal kunne regne ut renter for ulike perioder  

Du skal kunne bruke regneark for å løse oppgaver 

Naturfag Du skal ha fokus på karbohydrater og kunne presentere de vanligste av dem. 

Samfunnsfag Du skal presentere konflikter etter den kalde krigen. 
Kroppsøving  
Tysk Du skal kunne argumentere for / imot en aktiv fritid. (Kap. 7) 
Spansk Du kan 

• Bestille hotellrom 

• Skrive e-post  

• Det spanske alfabetet 

• Stave på spansk 

Fransk  

Kunst og 
håndverk 

På sløyden skal du pusse godt, sage rett og tenke logisk. 

I arbeid med selvportrett skal du bruke øynene godt og se form og linjer og få 

frem dette i bildet. 
Engelsk Du skal kunne drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra 

engelskspråklige land 

 

 



Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Gjør ferdig presentasjonen din innen fredag. Vi 

begynner med framføringer på mandag. Ingen 

utsettelser! 

Norsk 2: Jobb med presentasjonen om din 

forfatter og bøkene du har lest 

 

Matte På skolen og hjemme jobber vi med s.194 - 201: 5.62 til og med 5.102. Vi løser 

oppgavene bare på en måte (enten vanlig eller regneark. Bruk regneark for å løse 

flest mulig oppgaver). Oppgave 5.75 og 5.78: Søk etter "tabelltrekk" inne på 

www.skatteetaten.no.  (Du hopper over 5.97).   

 Velg bort grønne oppgaver hvis du vil. Gjør du grønne oppgaver, kan du velge bort 

halvparten av de blå. Du skal være i mål i løpet av fredagstimen.  

 2-timers matteprøve onsdag uke 10 (mini-tentamen).  

 

Engelsk Lekse til torsdag: Les utdelt hefte om Shakespeare 

 

Group with Grania: Chapter 6 “Drama texts”: Either Searching 10, p.124-129, 

and task 1 and 4. Word Power. Irregular verbs: awake-catch. Or: Hand-out 

p.52-53, task 1,2,3. Word Power. Irregular verbs Searching 10, p.316: 

awake--catch 

 

Naturfag Kapittel 6: Fokus på karbohydrater (s.131-141) 

Torsdag: Ferdig med alle nøkkelspørsmålene til 

kapittelet. 

 

KRLE 
 

 

Samfunnsfag Øst og vest – fra splittelse til samarbeid (s.133-

153) Gjør finn svar i teksten s.140 og 151. 

 

Gym 
  

  

 

Fransk 
 

 

Spansk 
Cecilie: Øv på å lese og oversette teksten i 

kapittel seks, 24-25. Øv på det spanske 

http://www.skatteetaten.no/


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

andres navn. + gjør oppgavene kap. 6 

Nils: Framføringer 

 

Tysk 
Tirsdag: Du skal være ferdig med 

oppgaveheftet til kap. 6 Samles inn. 

Torsdag: Du skal kunne lese og oversette side 

90. Husk å lær deg glosene du ikke kan. 

 
Engelsk fordypning 

Du skal være ferdig med horror story før timen 

på tirsdag. Den må deles med meg: Charlotte 

Lislerud. Vi skal lage film av en av historiene. 

Det jobber vi med denne uka og neste. 

Granias gruppe: Låne og lese engelsk bok. 

Skrive referat 

 

Musikk      

 

K&H       

Vi fortsetter oppgavene med godt og effektivt arbeid. 

 

Valgfag 
M&I: Jobbe med reklamefilm 

 

 

 

 

Kontaktlærere: Grete Jacobsen,  

Daniel Ark Saastad 

E-post: 

 
Grete.jacobsen@mosseskolen.no 

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