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Ukeplan for klasse: 10B    Uke: 16 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

16    Engelsk 
fordypning: 
Fremføring 
musikk 

 

17  Naturfagsprøve 
Spansk 
framføringer 
 

 Spansk: 
Framføringer 

Matteprøve (2t) 

 
18 

 1.mai - FRI   Samfunnsfags-
prøve (i 
mattetimene) 

Tirsdag 1.mai 2018: Fri – offentlig høytidsdag 

Onsdag 9.mai 2018: kl.09.00: Opplysning om skriftlig eksamen (kun ett fag) 

Torsdag 10.mai 2018: Kristi Himmelfartsdag 

Fredag 11.mai 2018: Fridag 

Onsdag 16.mai 2018: Skriftlig eksamen matematikk 

Torsdag 17.mai 2018: 17.mai 

Fredag 18.mai 2018: Fridag 

Mandag 21.mai 2018: 2.pinsedag 

Torsdag 24.mai 2018: Forberedelsesdag engelsk eksamen 

Fredag 25.mai 2018: Skriftlig eksamen engelsk 

Mandag 28.mai 2018: Forberedelsesdag norsk 

Tirsdag 29.mai 2018: Skriftlig eksamen norsk hovedmål 

Onsdag 30.mai 2018: Skriftlig eksamen norsk sidemål (hovedmål ved sidemålsfritak) 

Mandag 4.juni 2018 eller tirsdag 5.juni 2018: kl.09.00: Opplysning om muntlig eksamen (fag) 

Tirsdag 5.juni.2018 eller onsdag 6.juni.2018: kl.09.00: Trekning av oppgaver/tema muntlig eksamen 

Onsdag 6.juni.2018 eller torsdag 7.juni.2018: Muntlig eksamen 

Torsdag 21.juni 2018: Høytidelig avslutning med overrekkelse av vitnemål 

Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 
Matematikk Du skal kunne regne ut areal av ulike typer figurer 

Du skal kunne formler for areal av ulike figurer utenat 
Du skal kunne regne ut overflate og volum av ulike typer romfigurer 

Naturfag Du skal kunne forklare Newtons første, andre og tredje lov 
Du skal kunne forklare hva enheten for kraft er 
Du skal kunne forklare hva arbeid er 
Du skal kunne forklare hva Newtonmeter er 
Du skal kunne regne ut hvor mange joule du bruker på et bestemt arbeid 

Samfunnsfag Du skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene til ulike konflikter etter den kalde krigen 

Norsk Gjør rede for utbredelse og rettigheter i forbindelse med samiske språk 

KRLE Du kan sammenligne likheter og ulikheter mellom religioner/livssyn 

Spansk Du kan fortelle om en reise til et spansktalende land 
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Les i heftet om samiske språk, og gjør oppgave 1,2,5, 9 og 10 
Norsk 2: Jobb videre med grammatikkoppgavene 

 

Matte På skolen og hjemme jobber vi med annenhver oppgave (ikke konstruksjon, bare 
regning) fra nr oppg 6.85 til og med 6.130 (Velg blå/brun eller brun/grønn) 
Matteprøve uke 17 

 

Engelsk Grania´s Group: South Africa. Leaflet 4: Task 4,5,6,7. Read learn words "An African 

Safari". Use your own word-list. Work with verbs. Searching 10: Text  

C, p.80, text F, p.84. Work with vocabulary, making your own word-list. Continue 

working with verbs. Do tasks p.94-95. 

 

Naturfag På skolen gjennomgår vi og jobber med s.180 til og med 183 + s.192 og 193. 
Hjemme og på skolen lager du notater til sidene. Svar også på nøkkelspørsmål 
s.181, 183 og 193. Vi lager målark til prøven. 

Naturfagsprøve uke 17 (kap.9 + s.192 og 193) 
 

KRLE Jobb med oppgaven å sammenligne religioner/livssyn (deles ut på tirsdag) 

 

Samfunnsfag Etter gjennomgang på skolen jobber vi på skolen og hjemme med s.175 til og 
med s.191. Finn også to konflikter som har skjedd etter 2005 (der boka 
slutter...) - og gjør kort rede for dem.   
Samfunnsfagsprøve uke 18. (Kap 5 – Konflikter etter kalde krigen) 

 

Gym  

 

Fransk  

 

Spansk Cecilie: Jobb med presentasjonen 

 

Tysk  

 

 

 

 

 

Charlotte's group: Presentations on Thursday for the topic music. 
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Engelsk fordypning Grania´s group: Time-line South Africa: Work so you understand the 

text, choose one event for your presentation Thursday 3rd May. 

Hand-out on Tuesday. 

 
 

 

 

Musikk    

 

 

 

Valgfag IFA: Prosjektfremføring fredag i uke 17 (27.04.18) 

 

K&H     

 

Nordisk design - Lotusmønsteret.  

Gang 2 av 4 med egenvalgt oppgave. Har du en god plan som du kan komme i mål 

med? Svarer du på oppgaven? 

 

 

 

 

Kontaktlærere: Vetle Schultz, 
Cecilie Van Der 
Hagen Johansen 
Pérez  

E-post: 
 

 vetlesc@mosseskolen.no  
ceciliepe@mosseskolen.no 

Avdelingsleder: Stein Haakon Thorp E-post: stein.h.thorp@moss.kommune.no 
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