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Ukeplan for klasse: 10B    Uke: 18 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

18  FRIDAG Engelsk 
presentasjoner  

Nils: 
Spanskprøve, 
kap. 7 

 

19   Kl.09.00 - 
Opplysning om 

skriftlig eksamen 
Vanlig skoledag 

FRIDAG FRIDAG 

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) 

Tirsdag 5.juni 2018: kl.09.00: Opplysning om muntlig eksamen (fag) 

Onsdag 6.juni.2018: kl.09.00: Trekning av oppgaver/tema muntlig eksamen 

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 antall kombinasjoner 

Du skal kunne regne ut sannsynlighet ved ulike typer hendelser 

Samfunnsfag Du skal kunne forklare hva kultur er 

Du skal kunne gjøre rede for migrasjon er 

Du skal kunne redegjøre for ulike problemstillinger knyttet til kultur og 
tradisjoner 

Naturfag Du skal kunne forklare hva energioverføring er 

Du skal kunne forklare hvordan energi kan overføres 

Du skal kunne regne ut stillingsenergi og bevegelsesenergi 
KRLE Du kan sammenligne likheter og ulikheter mellom religioner/livssyn 

Norsk  

Spansk Du kan delta i samtaler om deg selv, familien din og hverdagsliv 
Du kan gjenfortelle innholdet i muntlige tekster 

Norsk Du kan gjenkjenne sjangertrekk og virkemidler for kåseri og essay, og bruke noen av 
sjangertrekkene og virkemidlene i egne tekster.  
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Les heftet om Blogg, kåseri og essay og gjør oppgave 1,2 og 4 i heftet.  
Norsk 2: Vi jobber med KRLE presentasjonen i norsktimene våre.  

 

Matte På skolen og hjemme jobber vi med 14 selvvalgte nr oppg 7.31 til og med 7.52 (Velg 
blå/brun eller brun/grønn) 

 

Engelsk An English Speaking Country.  

Make a presentation about an English speaking country.  

Presentation in week 18. 

 

Grania´s group: South Africa – historical timeline: Work with presentation 

 

 

Naturfag Vi jobber på skolen og hjemme med s.200 til og med s.205. Lag notater og svar 
på nøkkelspørsmål s.201, 203 og 205. 

 

KRLE Jobb med presentasjonen og lever den til ceciliepe@mosseskolen.no i slutten av uka. 

 

Samfunnsfag På skolen gjennomgår vi kap.1 s.225 til og med s.234. Lag notater eller svar på 
"Finn svar i teksten". 

 

Gym  

 

Fransk  

 

Spansk Cecilie: Vi jobber med muntlige øvelser og arbeid med lyttetekster  
Nils: Prøve i kap. 7 på torsdag. 

 

Tysk  

 

 

 

 

Engelsk fordypning 

Charlotte's group: Work with your topic. It must be handed in no 

later than May 22. Keep in mind that you have to be efficient, 

because of missed Thursday lessons in May. 
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Grania´s group: Presentation Thursday 3rd  

 
 

 

Musikk    

 

 

 

Valgfag  

 

K&H     

 

Nordisk design - Lotusmønsteret. 
Siste gang og innlevering av oppgaven. 
Er et noe du bør gjøre hjemme? 
Tar du bilder underveis.  
PowerPoint skal være levert senest 8.mai. 

 

 

 

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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