
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

➢ Onsdag: Vi skal være med på Yrkesfagsmessen i Sørlandshallen. Første time er i 

klasserommet, så tar vi buss 09.30 fra skolen. Vi er tilbake ca. 12.30. 

➢ Torsdag: Den kulturelle skolesekken D/S Hestmanden 10.00-12.00. 

➢ Fredag: Vi roer ned og koser oss sammen de to siste timene. Kan septemberungdommene 

lage kake?   

➢ Fotografering: Mandag tar vi klassebilde, tirsdag er det bilde en og en og torsdag hele 

10.trinn. Det er viktig at dere dere har gitt tilbakemelding i Visma om det er ok at elevene kan 

fotograferes.  

➢ Elevrådet arrangerer kle-deg-ut-uke       Mandag: Blått, Tirsdag: Kjendis, Onsdag: 

Hodeplagg, Torsdag: Lærer, Fredag: Pysj   

➢ Påmelding til Vanlig, men vondt, fredag 30.09. Husk underskrift fra foresatt 

 

Uke 41: Vurdering engelsk 

 

Uke 46: Arbeidsuke - dere må begynne å tenke på hvor dere vil jobbe. Dere får liste med 

arbeidsplasser som skolen har avtale med denne uka. Kanskje noen av dere vil skaffe jobb selv? D 

 

Neste uke er det høstferie. Vi ses igjen på skolen mandag 10/10.  

 

Kontakt: VISMA MIN SKOLE FORESATT 

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

 

  

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-
0925 

Utdanningsvalg Naturfag Kroppsøving Norsk Naturfag 

0930-
1025 

Samfunnsfag Samfunnsfag 

Y-fagsmesse 
og Yrkes-NM 

D/S 
Hestmanden 

Engelsk 

1035-
1130 

Norsk Engelsk ALF / Språk 

 1215-
1310 

Musikk /  
Naturfag 

Norsk Musikk Samfunnsfag 

1320-
1415 

Valgfag Matte  Krle Norsk 

1420-
1515 

Valgfag     

Ukeplan 10A Uke 39 (A) 

 

 

 

 

https://www.minskole.no/oddemarka


 

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

Lekse hver dag: Lade Chromebook’en! 

Samf: Gjør leksa i GC 

Norsk: Jobbe med 

reklamen 

 

 

 

 

Utdanningsvalg: Gjør 

leksa i GC. Det er info 

om Y-fagsmessa. 

Norsk: Jobbe med 

reklamen 

 

 

Matte: Løs likningene i 

oppgave 1.75, 176 og 

1.77 i matteboka. 

Tysk: Pugg de modale 

hjelpeverbene  

Spansk: Se google 

classroom for leksene 

Fransk: Gjør leksa i GC 

Norsk: Jobbe med 

reklamen  

 

 

Nat: Bølger og 

frekvenser s.48-50. Du 

kan forklare de 

uthevede begrepene. 

Tysk: Pugg bøyingen av 

de modale 

hjelpeverbene 

Spansk: Se GC for 

hjemmearbeid. :) 

Fransk: Gjør leksa i GC 

Norsk: Ferdigstill 

reklamen  
 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi skal fullføre reklameprosjektet og avslutte med lokal gullfisk - kåringer.   

Reklame og påvirkning  

ENGELSK 

 

Democracy and Citizenship: We continue working with democracy and human 

rights. We prepare for the assessment we are going to have in week 41.  

 

MATEMATIKK 

 

Vi repeterer begreper som parentes, ledd, faktor og primtallsfaktorisering.  

Likninger og algebra 

 

NATURFAG 

 

Informasjonssamfunnet og kommunikasjonstekno. 

 

SAMFUNNSFAG 

 

Velferd og demokrativern: Vi jobber med hva som kjennetegner demokrati og 

diktatur, og vi reflekterer over hvorfor det er viktig å verne om demokratiske 

prinsipper.  

TYSK 
Kapittel 1: Durch das Jahr. Vi øver på å bruke modale hjelpeverb til å beskrive 

været. 

FRANSK 
Répétition + Les vacances: Vi skal snakke litt om hva vi har gjort i sommerferien, 

samt å bli bedre kjent med øya Korsika.  

SPANSK 

Qué has hecho? Vi jobber med å skrive, snakke og lese i fortid: Hva har du gjort i 

sommer, i helgen, i går osv. Repeterer ved behov 
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http://www.udir.no/lk20/planer/public/7366f78a2a9aa89c0d5c18849e4f6e8be1b34e11c075c4009ea5b3024f644ab340b2e60a7fc5c36c1b4bfedc557e53c0eacb427f31dd2c25f5a250644b0107d666e88f2056bafac0999375bf199a0f04
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http://www.udir.no/lk20/planer/public/562026ad9d42f434e643c97950b072641261544ba16549e2ff72a31db937bd3be358fea20265ca261b06d3b25db689ef879d52ea92871a15431d43d54e3c1624


 


