
Ukeplan uke 39 B klasse 10a 

        Oddemarka skole     
Informasjon: 

• Elevene som har valgfaget friluftsliv er på tur mandag og tirsdag. 

• Norsk: Jobb hjemme, i tillegg til på skolen, med den muntlige delen av språkoppgaven. 

• Arbeidsuka. Se info på hjemmesiden. 
 

Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom 
Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til 
allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt 
har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 
Kontakt/info:  
Ina.Therese.Gulsett@kristiansand.kommune.no 
Tor.egil.sorby@kristiansand.kommune.no 
 
Tlf. kontor 38144420   

 
 

  
MANDAG 

 
TIRSDAG 

 
ONSDAG 

 
TORSDAG 

 
FREDAG 

0830-0925  Matte 
 

Naturfag 
  

Engelsk Språk /arb.liv KRLE  
 

0925-0930 
 

Pause Pause Pause 
0925-0930 

Pause Pause 

0930-1025  Engelsk  Norsk samf Musikk/naturfag 
 

Samf 
 

1025-1035 
 

Pause Pause Pause/spising 
1025 – 1040 
1040-1050 

Pause Pause 

1035-1130 Norsk 
 

Norsk  1050-12.50 
 
Gym  

Matteprøve 
 

Språk /arb.liv 

1130- 1145 Spising  Spising  Spising Spising  
1150 – 
1215 

Storefri 
 

Storefri  Storefri Storefri  

1215-1310 Udv Samf 
  

Norsk  
 

Musikk 
 

1310-1320 
 

Pause  Pause   Pause Pause  

1320-1415 Krle 
 

Matte 
 

 Engelsk 
 

Naturfag  
 

1415-1420  

14.20 – 
15.15 

Valgfag 
 

                                               

http://www.minskole.no/minskole/oddemarka/pilot.nsf
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Fag Hovedområde: Delmål/Læringsmål 

Engelsk 
Relationships 
Shakespeare 

I know at least two famous Shakespeare plays. 
I can talk about Shakespeare’s life. I`m ready to reveal 

my inner actor…       

Norsk 
Jeg kan gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av talemål i Norge, og diskutere 
holdninger til ulike talemål og til de skriftlige målformene nynorsk og bokmål 

Matematikk Geometri 
Jeg får øvd godt før prøven. Pytagoras’ læresetning (og 
spesialtilfeller), formlikhet og geogebra.  

Samfunnsfag 
 
Kontrastenes verden 

Jeg er ferdig med oppgaven min og har levert denne på classroom. 

KRLE 

 
Katolsk og ortodoks 
kristendom 

Jeg vet likheter og ulikheter på katolsk og ortodoks kristendom.  

Naturfag Gener og arv 
Jeg kan forklare hva som menes med genteknologi og 
genetisk variasjon.  

Tysk 
 Das Wetter 

Fragewörter 
Jeg kan si hvordan været er og hvordan det var i går 

Jeg kan minst seks spørreord på tysk 

Fransk 

Fortid og fortelle om 

deg selv 

 

Jeg kan fortelle om hva jeg har gjort i sommer, i helgen 

Spansk 
 
Repetisjon 

Jeg kan snakke med en spansk ungdom, spørre og svare om meg 
selv. Jeg kan bøye verb i presens. Jeg kan tallene 0-500.  

Musikk 

Bass i ½ klasse 
Note- og rytmelære i hel 
 

Jeg finner frem på bassen, spiller med god lyd og kan variere litt 
rytmisk. 
Jeg kan notenavn og kjenner varighet av de forskjellige 

Kroppsøving Fotball 
Jeg viser mine ferdigheter samtidig som jeg evner å 
gjøre andre gode. Været avgjør om vi spiller inne eller 
ute. 

 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matte:  lurt å øve til prøven 
(Pytagoras, formlikhet og 
forhold, geogebra,…) 
 
 
 
 

Eng: Les i gjennom de fem 
første sidene av skuespillet  
Hamlet.  

 Eng:Les resten av 
skuespillet Hamlet .Vær 
forberedt til rollespill i 
klassen(jobber i grupper) 
 
Matte: lurt å øve til prøven 
(Pytagoras, formlikhet og 
forhold, geogebra,…) 
 
Tysk: Bruk quizleten 
som ligger i classroom, 
øv godt. 
Fransk:  

Se lekser på classroom 

Spansk: Øv på tallene 0-

500 s. 100 i tekstboka.   

 

Musikk: pugg notenavn + 
varighet 
 
Naturfag: Les s.31-34 
 
Samf: sørge for å bli 
ferdig med oppgaven. 
 
Tysk: Keine 

Hausaufgaben 

 

Fransk:  

Se lekser på classroom 

 

Spansk: Gjør ferdig 

repetisjonsarket vi 

jobbet med i timen.  

 


