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Ukeplan for klasse: 10B    Uke: 7 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

7  Naturfagsprøve 
(en time) 

 FRANSK: 
Verbprøve 

NORSK: Innlevering av 
mappe med skriftlige 
tekster 
(forfatterfordypning) 

9     
 

 

Fredag 16.februar 2018: Siste skoledag før vinterferien 

Mandag 26.februar 2018: Første skoledag etter vinterferien 

Mandag 12.mars 2018: Forberedelsesdag heldagsprøve norsk 

Onsdag 14.mars 2018: Heldagsprøve norsk hovedmål 

Torsdag 15.mars 2018: Heldagsprøve norsk sidemål 

Tirsdag 20.mars 2018: Heldagsprøve matematikk 

Fredag 23.mars 2018: Heldagsprøve engelsk/Siste skoledag før påske 

Tirsdag 3.april 2018: Første skoledag etter påske 

Onsdag 11.april: Opplysning om prøvemuntlig fag 

Torsdag 12.april 2018: Trekning av oppgave/tema til prøvemuntlig - forberedelsesdag på skolen 

Fredag 13.april 2018: Prøvemuntlig 

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: 

Matematikk Du skal kunne gjøre om mellom brøk, prosent, promille og desimaltall 
Du skal kunne finne prosenten når to størrelser sammenliknes 

Du skal kunne forklare hva promille er og regne med promille 

Du skal kunne forklare hva mva (moms) er og regne med mva (moms) 
Du skal kunne finne mva (moms) når du vet prisen på varen 
Du skal kunne runde av riktig om du betaler kontant eller med kort 
Du skal kunne regne med valuta 

Naturfag Du skal kunne svare godt på prøven ut fra målarket som er gitt 

Du skal kunne forklare hvilke næringsstoffer vi har 

Du skal kunne forklare hvilke oppgaver de ulike næringsstoffene har i kroppen 

Du skal kunne forklare hvilke utfordringer feil kosthold kan gi 
Du skal kunne forklare gode råd for måltidene  

Samfunnsfag Du skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene ved utviklingen i Sovjetunionen, 
USA og Europa etter 2.verdenskrig. 
Du skal kunne fordype deg og presentere et tema innenfor målet over 

Norsk Forfatterfordypning 

Du kan bruke tilbakemeldinger, bearbeide og ferdigstille ulike tekster på bokmål og 

nynorsk 

Du kan presentere fordypning i et forfatterskap 

Nynorsk og grammatikk: Du kan forskjellen på passive og aktive verbformer, og du kan 
bruke tegnsetting riktig 

KRLE Du kan forklare ulike syn på forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap. 
Du kjenner til ulike former for religionskritikk 

Spansk Du kan 

• Bestille hotellrom 

• Skrive e-post  

• Det spanske alfabetet 

• Stave på spansk 
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Leksene er å jobbe med tekstene dine og presentasjonen din. 

Alle tekstene må leveres senest fredag 16. Februar. Vurderingen av den skriftlige delen 

baserer seg på det du har levert innen den fristen. 

Mappen skal inneholde:  

1) Personskildring (nynorsk) 

2) Forfatteren og forfatterskapet (bokmål eller nynorsk) 

3) Romananalyse (bokmål) 

Muntlige presentasjoner starter i uke 9 

 

Norsk 2:  

Lever biografien om din forfatter til ceciliep@mosseskolen.no 

Fortsett å lese i boka di minst 30 min hver dag. Ha boka med i sekken. 

Forbered muntlig presentasjon om din forfatter 

 

Matte På skolen og hjemme jobber vi med s.185 - 192: 5.30 til og med 5.60. Vi løser 
oppgavene bare på en måte (enten vanlig eller regneark). (Du hopper over 
5.40, 5.42, 5.51).  
Velg bort grønne oppgaver hvis du vil. Du skal være i mål i løpet av 
fredagstimen. 

Hjemmelekse: 5.32 til og med 5.39 (kan bli kontrollert). 

 

Engelsk Grammar week. Tasks will be handed out in the class.  
Don't forget to work on your analyse Narnia.  

 

Naturfag Til tirsdag: Øv godt til naturfagsprøven (kap 6+kap 7) s.116 til og med 123 og 
s.132 til og med 139. 
Til torsdag: Les s.146-149. Lag gode notater fra sidene og gjør nøkkelspørsmål 
s.147 og 149.   

 

KRLE Presentasjonene fortsetter! 
Les side 103-112 i heftet om religionskritikk (delt ut fredag uke 6) og gjør følgende 
oppgaver: 

• Skriv av overskriftene 

• Skriv et sammendrag om de fire ulike synene på forholdet mellom religion og 
vitenskap. Bruk og forklar fagbegreper.  

• Se på oppgave 1-5 side 112. Har du svart på oppgavene i sammendraget ditt? 
Skriv svar til de oppgavene du ikke finner svar på i sammendraget ditt.  
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Samfunnsfag I grupper: Se over hele kapittelet. Hver gruppe skal lage en fremføring hvor man 
i en den halvdelen gir en god oversikt over kapittelet. I den andre halvdelen skal 
dere fordype dere og presentere ett tema. Temaene blir trukket. 

Vurdering: Individuell karakter. Fremføringen skal være klar tirsdag 6.mars. 
 

Gym  

 

Fransk  

 

Spansk Cecilie: Øv på å lese og oversette teksten i kapittel seks, 24-25. Øv på det spanske 
alfabetet (side 158) og på å stave ditt eget og andres navn. 
Nils: Vi arbeider med framføringene 

 

Tysk  

 

Engelsk 
fordypning 
 

Tirsdag og torsdag skal du skrive en horror story. Vi jobber med det i timene, og den 

skal leveres i løpet av timen på torsdag. Du må også være ferdig med spørsmålene til 

"The Tell-Tale heart". 

 

 

 

Musikk    

 

 

 

Valgfag FiP: Siste time med koding i 4. klasse 

 

 

K&H     

 

Sløydgruppa: Videre arbeid med oppgaven. 
Tegnegruppa: Oppstart med selvportrettet. 

 

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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