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Ukeplan for klasse: 10B    Uke: 9 
Uke MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

9   Norsk: starter 
presentasjoner 
forfatterfordypning 

  

10  Start 
presentasjoner 
samfunnsfag 

Medier og 
informasjon: tur til 

Oslo 

Spansk: skolestil 
Tysk: Framføring 

Matteprøve (2 
timer) 
M&I: Presentere 
reklamefilm. 

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 regne ut lønn, skatt og feriepenger  
 Du skal kunne forklare hva frikort, tabellkort og prosentkort er  
Du skal kunne forklare hva renter, rentefot og rentedager  
 Du skal kunne regne ut renter for ulike perioder  
Du skal kunne bruke regneark for å løse oppgaver 

Naturfag Du skal kunne ulike typer mikroorganismer 
 Du skal kunne forklare hva infeksjonssykdommer er 
 Du skal kunne forklare hva du kan gjøre for å unngå infeksjonssykdommer 
 Du skal kunne forklare hvordan infeksjonssykdommer smitter 
 Du skal kunne forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdommer 

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  

Kunst og 
håndverk 

På sløyden skal du pusse godt, sage rett og tenke logisk. 

I arbeid med selvportrett skal du bruke øynene godt og se form og linjer og få frem 

dette i bildet. 

Norsk Du kan presentere fordypning i et forfatterskap 
 

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 

Tysk Du skal kunne argumentere for / imot en aktiv fritid. (Kap. 7) 
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Lekser og oppgaver i de ulike fagene 

Norsk Jobb med presentasjonen om forfatterfordypningen. 
 
Norsk 2: Jobb med presentasjonen om din forfatter og bøkene du har lest. 

 

Matte På skolen jobber vi med s.197 - 201: 5.74 til og med 5.102. Vi løser oppgavene bare på 
en måte (enten vanlig eller regneark. Bruk regneark for å løse flest mulig oppgaver). 
Oppgave 5.75 og 5.78: Søk etter "tabelltrekk" inne på www.skatteetaten.no.  
 (Du hopper over 5.97). Velg bort grønne oppgaver hvis du vil. Gjør du grønne 
oppgaver, kan du velge bort halvparten av de blå. Du skal være i mål i løpet av 
fredagstimen.  
 Hjemmelekse: s.194-196: 5.62 til og med 5.67 + 5.69 til og med 5.73. (Frivillig: 5.68) 
 2-timers matteprøve fredag uke 10 (mini-tentamen).  

 

Engelsk Group with Grania: Chapter 6 “Drama texts”: Either: Searching 10, p.124-129, and task 

1 and 4. Word Power. Irregular verbs: awake-catch. Or: Hand-out p.52-53, task 1,2,3. 

Word Power. Irregular verbs Searching 10, p.316: 
awake--catch 

 

Naturfag Til tirsdag: Les s.150-155. Lag gode notater fra sidene og gjør nøkkelspørsmål 
s.151, 153 og 155.  
 Til torsdag: Les s.156-161. Lag gode notater fra sidene og gjør nøkkelspørsmål 
s.157, 159 og 161.    

 

KRLE Gjør oppgave 1-7 + oppgave 11 side 125 i heftet om religionskritikk. 

 

Samfunnsfag Jobbe videre med: Se over hele kapittelet. Hver gruppe skal lage en fremføring 
hvor man i en den ene delen (ca 1/3) gir en god oversikt over kapittelet.  
I den andre delen skal dere fordype dere og presentere ett tema. 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. + gjør oppgavene til kap. 6 

Nils: Framføringer 

 

Tysk Tirsdag: Du skal være ferdig med oppgaveheftet til kap. 6. (Samles inn.) 
Torsdag: Du skal kunne lese og oversette side 90. Husk å lær deg glosene du ikke kan 
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Engelsk 

fordypning 

Du skal være ferdig med horror story før timen på tirsdag. Den må deles med meg: 

Charlotte Lislerud. Vi skal lage film av en av historiene. Det jobber vi med denne uka og 

neste. Granias gruppe: vi skal låne bok som vi skal lese og skrive bokreferat 

 

 

 

Musikk    

 

 

 

Valgfag M&I: Jobbe med reklamefilm 

 

K&H     

 

 
Vi forsetter med oppgavene med godt og effektivt arbeid. 

 

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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