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Ukeplan for klasse: 10B Uke: 38 

Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

38 Halvdagsprøve 

norsk 1.t-3.t 

Sidemål 

Ta med 

notater, 

utdelte hefter 

og norskbøker 

Samfunnsfags-

prøve i 1.time. 

Forestilling i 

Samfunnshuset 

kl.13.00 

Brannøvelse 

kl.11.15 

  

39  Vanlig skole – 

og speed-date 

for 10.trinn 

Presentasjon i 

kunst og 

håndverk 

  

40  HØSTFERIE      

41    9.45-11.15: 

Forestilling: 

"Symphony" 

Halvdagsprøve 

engelsk 1.t-3.t 

42  Halvdagsprøve 

matte 1.t-3.t 

   

            43  FN-dag    

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

Fredag 11.mai 2018: Fridag 

Onsdag 16.mai 2018: Skriftlig eksamen matematikk 

Fredag 18.mai 2018: Fridag 

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 
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Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 

Kunst og 
håndverk 

-bli kjent med og lære om en valgt kunstner og kunstretning  

-kunne skrive en bildeanalyse   
-bruke kamera og evt. digital bildebehandling  

Engelsk -Know some facts about the USA and well-known cities 

-Know about American migration 

-Know about capital punishment 

 
Matte -Kunne multiplisere parentesuttrykk 

-Kunne bruke kvadratsetningene/konjugatsetningene til å regne algebra 

-Kunne forkorte brøker med tall, bokstaver og flerleddete tellere 

-Kunne addere, subtrahere, multiplisere og dividere brøker med tall og bokstaver 

KRLE Du kan 

• presentere en moralfilosof og hans/hennes ideer med utgangspunkt i et konkret 
etisk dilemma 

• gjøre rede for begrepene etikk og moral, pliktetikk, konsekvensetikk, 
holdningsetikk og økosofi 

• drøfte verdivalg og etiske dilemmaer ut fra ulike etiske tenkemåter   

Norsk Du kan  

• Lese, analysere og samtale om ulike tekster 

• Presentere tema og uttrykksmåter i sentrale tekster 

• Kjenne til dramatekster som sjanger 

Samfunnsfag Du skal kunne gjøre rede for politiske institusjoner i Norge og i andre land. 
Du skal kunne reflektere rundt valgresultatet ved Stortingsvalget 2017. 
Du skal kunne forklare likheter og forskjeller ved styresettene i Norge, USA, Tyskland 
og England. 

Naturfag Du skal kunne forklare hva et kromosom er.  
Du skal kunne forklare hva genene gjør.  
Du skal kunne forklare hva kjønnsbundet arv er. 
Du skal kunne lage et krysningsskjema for bestemte egenskaper. 

Spansk Du kan fortelle om spansk kultur og historie 

 

Husk at det er leksehjelp med Atle på onsdager i forb.m. Etter skoletid. Kl 14:30-15:30. 

Kl.15.00 på hver torsdag fram mot høstferien kommer MFK til Etter skoletid for å ha fotballaktiviteter for 

SFO og Etter skoletid. 

 

Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Nå har du jobbet med debatter og temaer vi er opptatt av i dagens samfunn. Hva tror 
du mennesker i Norge var opptatt av for 150 år siden? Noter ned noen tanker og 
forbered deg på å begrunne dem til onsdag. 
Se denne videoen og skriv notater: https://www.youtube.com/watch?v=7FuLvIMS3D0 
(Verbbøying av sterke verb på nynorsk, publisert av Rasmus Rimestad) 

 

Matte Alle oppgaver i matteplanen til og med side 90 skal være gjort i løpet av uka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7FuLvIMS3D0
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Engelsk Read p.45-48 and do task 18 on p.49. A and B (write at least three arguments for and 
against capital punishment). 

Group with Grania: Prepare your presentation about a) The Norwegian Election, b) The 

German Election, or c) Brexit in Britain. Or: "Being Young"- hand-out, and grammar, 

hand-out A. 

Grammar: “Searching 10”: “Speaking strategies”, p.24. Read, and do L2. 
 

 

Naturfag Les og øv godt på s.14 til og med s.19. Lag notater og svar på nøkkelspørsmål s.15, s.17 
og s.19. S.22-23: Gjør oppgave 6, 8 og 12. 

 

KRLE Til fredag: Velg en moralfilosof som du vil fordype deg i + tenk ut et etisk dilemma 

 

Samfunnsfag Øv godt til prøven tirsdag 19.september. Prøven blir fra det lille heftet som er utdelt 
tidligere. På prøven får du utdelt valgresultatet for Stortingsvalget 2017 som hjelp til 
spørsmål om valget. OBS! Prøven blir i 1.time pga forestilling i samfunnssalen senere på 
dagen. 

 

Gym  

 

Fransk Vi fortsetter arbeidet med forberedelse til fransk fagsamtale 

 

Spansk Skriv et sammendrag av filmen El Laberinto del Fauno (kan være på norsk, og noter 

enkelte ord og uttrykk du husker på spansk) 
 

Tysk Tirsdag: Les og oversett sidene 20 og 21. Glosene på s. 21. Oppgave "Sag mal was" side 
21 
Torsdag: Gjør oppgavene 2.3 i oppgaveheftet (leksa blir nå sjekket om den er gjort). 

 

Engelsk 
fordypning 

 
 

Tema: Being Young: Vi skal se filmen "The Secret Life of Bees". Du får oppgaver etter 
filmen.  
Mål: Forstå hvordan det var å vokse opp i USA på 1960-tallet. 
 
Group with Grania: Prepare presentation inspired by a text in Hand-out: "On the 
Move". 
Practise "Learning Strategies".  
Group with Grania: Prepare presentation inspired by a text in Hand-out: "On the 
Move".  
Practise "Learning Strategies".   

Presentation week 39.  

 

Musikk    
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Valgfag  

 

K&H     

 

Avslutte arbeidet med "Mennesket i kunsten". Du har valgt et kunstbilde.  
Innlevering: 1-en side om kunstneren og kunstperioden. 2- bildeanalyse (skjema).  
3- ditt versjon av bildet.  
Innlevering på Skooler innen neste gang. Da skal oppgaven kort presenteres. 

 

 

 

Kontaktlærere: Andreas Lapsley,  
Vetle Schultz 

E-post: 
 

andreasla@mosseskolen.no 
vetlesc@mosseskolen.no   

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