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P R E PA R AT I O N

Informasjon om engelsk fagdag
Tid

Fagdagen varer i tre timer.

Tema

Getting Along

Forberedelse

I forberedelsestiden kan du lese om temaet Getting Along på side 6–45
i Enter 10. Du kan også finne fram relevant materiell som
du har arbeidet med i opplæringen, eller finne helt nytt stoff om
temaet andre steder. Forberedelseskapitlet skal være til
inspirasjon og til bruk som kilder på selve fagdagen.

Oppgaven

Du skal velge én av tre oppgaver på skrivedagen. Alle oppgavene er
knyttet til temaet Getting Along. Oppgaven skal besvares på engelsk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent internett og andre verktøy
som kan brukes til kommunikasjon. Oversettelsesprogrammer er ikke
tillatt.
Når du bruker nettbaserte hjelpemidler, har du ikke lov til å
kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle
informasjon med andre er ikke tillatt.

Bruk av kilder

Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en
måte slik at leseren kan finne fram til dem.
Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og
annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra internett, skal
du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Dette gjelder også
forberedelsesmateriellet.

Praktiske opplysninger

Topptekst: Fag, dato og navn
Bunntekst: Sidetall og totalt antall sider
Font og skriftstørrelse: Lesbar font og størrelse
Linjeavstand: 1,5
Oppgavenummer: Skrives inn i besvarelsen, f.eks. Task B.
Dersom du skriver for hånd, bruk godkjente innføringsark, og skriv inn
den samme informasjonen som er nevnt over.

Vurdering etter mål fra
Kunnskapsløftet K06

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
– bruke egne notater og forskjellige kilder som grunnlag for skriving.
– skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng.
– bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying,
setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst.
– bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling,
tekstproduksjon og kommunikasjon.
– kjenne til personvern og opphavsrett og velge og bruke innhold fra
forskjellige kilder på en etterprøvbar måte.
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Preparation material
The topic for this writing day is Getting Along. During the preparation day you will read texts
from Enter 10, chapter 1 Getting Along. These texts will help you to plan and write your own
text.
In your answer you can use information, ideas, key words and phrases from the texts you
have worked with during your preparation. You can also use other relevant sources and
material you have worked with in your English class.
You are going to write one long text to one of the tasks A, B or C.

Prepare your writing with Basic Skills
•

Chapter 1: Language (page 6)
Look at the feedback you have been given on language in texts you have written this
term. Make a list of language features you can work on, and use Basic Skills to practise.

•

Chapter 2: Writing (page 78)
Look at the writing frames for different text types and tips on how to spice up your
writing.

•

Chapter 7: Digital skills (page 172)
Look at the information on how to list your sources.
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