
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Takk for et fint foreldremøte på torsdag. Strålende å se at så mange hadde mulighet til å møte. 

Neste uke (uke 36) skal vi på klassetur tirsdag til torsdag. Elevene får infolapp og lapp med regler for 

turen denne uken. Turreglene skal underskrives av både elev og foresatte og returneres til 

skolen. 

Naturfag: Fint om Lars Olavs gjeng har med telefonen og har lastet ned appen Artsorakelet til 

mandag 

Neste uke: Klassetur fra tirsdag til torsdag! Se eget program.  

 

Kontakt: VISMA FLYT SKOLE 

Tlf. kontor 38144420 Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka 

 

 

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Lekse hver dag: Lade Chromebook’en! 

Norsk: Les s 303-

307, svar på oppg 1 

og 2a s 308 

Samf: Gjør leksa i 

GC. Kode: xxmer4s 

(samme kurs som i 

fjor) 

English:  

 

Krle: Ferdig 

oppgaven Jesus i 

CR 

Matte: Lag 2 

uoppstilte 

likninger til en 

medelev. Ha 

også fasit på 

likningen klar. 

 

Tysk: Øv på quizlet i 
Classroom 
Fransk: Gjør leksa i 
GC. Kode: 5nvd6f6  
Spansk: Skriv 6 setn 
på norsk med verb 
om hva du har gjort 
i sommer   

Tysk: Skriv ferdig om de fire 

årstidene  

Fransk: Gjør leksa i GC. Kode: 

5nvd6f6  

Spansk: Du har oversatt verbene 

til teksten din til spansk: ex: he 

visitado, he comido, he hablado.   

Samf: Gjør leksa i GC. Kode: xxmer4s 

(samme kurs som i fjor) 

English: Do your homework in GC. 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-
0925 

Samfunnsfag Samfunnsfag Kroppsøving Norsk Naturfag 

0930-
1025 

Utdanningsvalg Naturfag Kroppsøving Matte Engelsk 

1035-
1130 

Norsk Engelsk Matte ALF / Språk ALF / Språk 

 1215-
1310 

Musikk /  
Naturfag 

Norsk Krle Utdanningsvalg Samfunnsfag 

1320-
1415 

Valgfag Matte  Musikk Norsk 

1420-
1515 

Valgfag     

Ukeplan 10A Uke 35 (A) 

 

 

 

 

https://www.minskole.no/oddemarka


FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

 

Reklame og påvirkning  

 

ENGELSK 

 

Democracy and Citizenship: We are continuing working with democracy  

 

MATEMATIKK 

 

Likninger og algebra 

 

NATURFAG 

 

Vitenskapeligmetode og kildekritikk 

 

SAMFUNNSFAG 
Velferd, migrasjon og demokrativern: Vi jobber med det norske 

verferdssamfunnet, og hvordan dette er bygd opp. 

KRLE Kristendommen  

TYSK 
Vi jobber med å snakke om de fire årstidene, månedene som er knyttet til 

de ulike årstidene og hvilket vær vi kan vente oss i årstidene 

FRANSK 

 

Repetisjon: Vi jobber med de regelrette verbene.  

 

SPANSK 

 

Vi lærer og jobber med å fortelle hva vi HAR gjort: Qué has hecho?  

 

KROPPSØVING 

 

Vi er ute. Ta med tøy etter vær.  

 

 

Musikk 

 

Du viser dine kunster på bass 

Opera, operette, musikal  
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