
 
Ukeplan for 10B uke 19-20-21 (08. – 26. mai) 

INFORMASJON FRA SKOLEN 

- Fredag 12.05 får vi vite hva vi kommer opp i til skriftlig eksamen! 
- Vi ønsker alle en fin 17. mai-feiring!  
- 18. mai er Kristi himmelfartsdag, og fri!  
- Forberedelsesdag til matematikkeksamen er 19. mai. 
- Skriftlige eksamener gjennomføres i uke 21 som følger: 

o Mandag 22. mai: Eksamen matematikk/forberedelsesdag engelsk 
o Tirsdag 23. mai: Eksamen engelsk/forberedelsesdag norsk 
o Onsdag 24. mai: Eksamen norsk hovedmål 
o Torsdag 25. mai: Eksamen norsk sidemål 

      
Periode uke:  
19-20-21 

Fokusområde for perioden:  
Vurderingsarbeid standpunkt, forberedelse og gjennomføring av 
skriftlig eksamen 

Tverrfaglig tema: Læringsmål for temaperioden: 
 

 

Fag/mål Fagarbeid 

Norsk: 
 

Når besvarelsen din fra fagdagen i nynorsk leveres tilbake, skal du bruke den 
til å forberede deg videre til eksamen. 
Timene fram til eksamen vil brukes til repetisjon av relevant fagstoff, samt 
lese og diskutere eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.  

Matematikk: 

• Få oversikt over hva du fikk 
til og ikke på fagdagen.  

• Øve på det du ikke fikk til.  

• Være godt forberedt til 
eventuell eksamen i 
matematikk, både skriftlig 
og muntlig.  

Uke 19:  
Vi ser på fagdagen vi hadde forrige uke.  
Vi repeterer og forbereder oss til en eventuell eksamen.  
 
Hjemmearbeid:  
Eksamenstrening på Campus.  
 
Uke 20:  
Mattetime på mandag.  
Fredag blir det tre timer med matte-øving, uansett om du kommer opp i 
matte eller ikke. Vi trenger øvingen til en evt. Muntlig eksamen også.  
 
 
 
 



 
Engelsk: 

• Være forberedt til 
eventuell eksamen i 
engelsk, både skriftlig og 
muntlig 

• Bli kjent med en 
engelskspråklig tekst 

• Få oversikt over hva du fikk 
til på fagdagen, og hva du 
må jobbe videre med 

 

 

Autentisk tekst 

Vi leser novellen: The Most Dangerous Game av Richard Connell 

 

Hjemmearbeid: 

Forberede deg på eksamen – lese engelsk er lurt! 

Samle innleveringsoppgaver med tilbakemeldinger lokalt på PC’en din. 

Se over tilbakemeldingene fra fagdagen 

 

Naturfag:  
 

Vi leser om observasjoner og funn som støtter evolusjonsteorien.  
Repetisjon av bølgeteori og stråling. Vi forbereder oss til prøve mandag 
15/5.   
 
Lekse uke 19: vær forberedt til vurdering. 

Samfunnsfag: 

- Vite hva moms er  
- Vite om de norske 

særavgiftene, og hvorfor 
de eksisterer 

- Kunne forklare høy-
/lavkonjunktur 

- Diskutere den norske 
velferdsstaten 

Tema er fortsatt samfunnsøkonomi og internasjonal handel.  

 

Lekse uke 19: les i Kosmos s. 258-268 (ligger på teams) og gjør oppgaver. 

     

KRLE:  
 

Tema er fortsatt etikk.  

Kunst og håndverk: 

 

Gjøre ferdig oppgaver og lage utstilling.   

 

Kroppsøving: 
 

Uke 19: Elevstyrt undervisning. Avtales på forhånd. Husk utstyr til 
stikkballøkta med gutta. Minner om refleksjonsnotat i etterkant av 
gjennomført økt. Stikkord: Var økta tilpasset alle? Hadde de ulike 
aktivitetene en logisk oppbygning/ sammenheng? 
Uke 20: Kristi himmelfartsdag. Kroppsøving utgår. 

Språk: 
 
 
 
Tysk 

• Kunne samtale om 
temaene i 
oppsummeringsheftene  

 
FRANSK 

- Bli godt forberedt til 
eksamen 

 

Engelsk fordypning 
You will present your board game and instruction video in a gallery walk. 
Afterwards we will play board games in small groups.  
 
Tysk  
Uke 19: Oppsummeringsprøve begge dagene.   
Uke 20: Kun tirsdag - vi har fokus på muntlig aktivitet 
 
 
FRANSK 
Uke 19: Individuell muntlig prøve for alle. Vi må bruke begge dagene. Når 
du ikke har muntlig prøve skal du jobbe med oppgaver med Passe 
compose og future proche.  
I tillegg skal du lese og oversette en tekst på Aunivers. 

 
Valgfag:  
Programmering:  

 
Vi jobber videre med lego spike, uke 19 og 20. Uke 21 er det eksamen.  



 
• Kunne programmere og 

jobbe med 
kraftoverføring, deler 

 
Friluftsliv: 

• Vise praktiske og 
teoretiske kunnskaper 
innen faget 

 
FYSAK: 

HUSK!! Ta bilder av programmeringen og det dere bygger. Skriv hva dere har 
gjort i timen, dette er viktig. Betraktes som innlevering!! 
 
 
Uke 19: Øving/repetisjon før praktisk/teoretisk prøve 
friluftsliv (webnode.page) 
Uke 20: Praktisk/teoretisk prøve 
Uke 21: Ingen friluftsliv (eksamen) 
 
Fysisk aktivitet og helse 
Volleyball – vi jobber med grunnslag og angrep. Øvelser og spill.  
Du trenger inneklær og sko. 

 

https://friluftsliv6.webnode.page/

