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Ukeplan for klasse: 10B    Uke: 47 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

47     Tentamen 
engelsk 

48 Tentamen norsk 
bokmål 

Vaksine+vanlig 
skole 

Tentamen norsk 
sidemål 

 Tentamen 
matematikk 

Fredag 24.november 2017: Tentamen engelsk 

Mandag 27.november 2017: Tentamen norsk bokmål  

Tirsdag 28.november 2017: Vaksine + vanlig dag 

Onsdag 29.november 2017: Tentamen norsk 

Fredag 1.desember 2017: Tentamen matematikk 

Mandag 4.desember 2017: Vanlig skoledag + skolegudstjeneste/alternativt opplegg 

Fredag 22.desember 2017: Siste skoledag før jul 

Onsdag 3.januar 2018: Først skoledag etter jul 

Fredag 16.februar 2018: Siste skoledag før vinterferien 

Mandag 26.februar 2018: Første skoledag etter vinterferien 

Fredag 23.mars 2018: Siste skoledag før påske 

Tirsdag 3.april 2018: Første skoledag etter påske 

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 
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Ukas læringsmål 
Fag/tema: Læringsmål: 

Tysk Beskrive/fortelle om en person. Fortelle om dagen din; skole, fag og timeplan. 
Matematikk Du skal vise at du kan konstruere ulike vinkler 

Du skal vise at du kan konstruere paralleller 
Du skal vise at du kan konstruere trekanter 
Du skal vise at du kan løse eksamensoppgaver 

Naturfag Du skal kunne forklare hvordan Norge ble en oljenasjon 
Du skal kunne forklare hvordan olje og gass har blitt dannet 

Samfunnsfag Du skal kunne gjøre rede for tusenårsmålene 
Norsk Du kan    

• Lese, analysere og samtale om ulike tekster   

• Presentere tema og uttrykksmåter i sentrale tekster   

• Kjenne til dramatekster som sjanger  

• Kjenne til realismen som litterær periode  

• Skrive tekster på hovedmål og sidemål 

KRLE Du kan drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv. 

Spansk Du kan  

• Bøye hjelpeverbet estar i presens 

• Bruke gerundium 

• Ord og uttrykk for hverdagsliv og husarbeid 

  

 

 

Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Jobb med forberedelsesmaterialet til skrivedagene 
Nynorsk: Skriv eit samandrag av eit dukkehjem der du samanliknar filmatiseringa med 
teksten du har lese.  

 

Matte Mandag: Jobbe med eksamensoppgaver. Etter mandag: På skolen og hjemme 
jobber vi med s.140 -143: Velg Blå eller brun/grønn: Gjør oppg 4.1 til og med 
4.31. HUSK Å HA MED PASSER OG LINJAL. Vi jobber også med 
eksamensoppgaver på skolen som forberedelse til tentamen. 

 

Engelsk Granias gruppe: Forberedelser til heldagsprøve i engelsk fredag. Les tekstene i 

forberedelsesheftet, gjør klar mappe med dokumenter du har bruk for, formater et 

word-dokument på pc-skrivebordet, pass på at pc-en er konfigurert før fredag! Slå opp 

vanskelige ord og oversett! Good luck! 
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Naturfag På skolen og hjemme jobber du med s.72 til og med s.75. Lag notater og svar på 

nøkkelspørsmål s.73 og s.75. Øv godt på oversiktstabellen nederst på s.74. 

 

KRLE Ta et Bisonoverblikk side 69-80 i Under samme himmel. Noter: Hva handler teksten 

om? Hva vet du om dette fra før?  

 

Samfunnsfag Vi jobber på skolen og hjemme med s.84 til og med s.88. Lag notater til alle sidene og 

gjør "Finn svar i teksten" nr 1 til og med 9 s.90.  

 

Gym  

 

Fransk  

 

Spansk Gjør ferdig oppgavene kap. 3 + se denne videoen og skriv notater 
https://www.youtube.com/watch?v=p3UXsfY0M1k  (prøve uke 48) 
 
Nils: Prøve i kap. 3 på tirsdag. Vi begynner på kap. 4 på torsdag, og arbeider videre med 

muntlig. Alle skriver en setning på 10 ord til torsdag. 

 

Tysk Tirsdag: Jobbe med presentasjonen på skolen.  Dere får utdelt oppgavehefte til kap. 5 
i boka, - som dere skal jobbe med de neste ukene. Lekse til torsdag er  glosene på side 
73 

 

 

Engelsk fordypning 

Fortsett å jobbe med filmprosjektet. Det blir presentasjon tirsdag neste 

uke.  

Pass på at alle på gruppa deltar, og at alle skriver logg etter hver 

arbeidsøkt. (Charlotte). 

 

Film analyze – work with your paper and deliver by the end of Thursday 

23rd (Grania) 
 

 

 

Musikk    

 

 

 

Valgfag  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p3UXsfY0M1k
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K&H     

 

Verksted sløyd og tegning. 
Videre arbeid med oppgavene. 

 

 

 

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.torp@moss.kommune.no 
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