
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

• Besøk fra Tangen vgs. torsdag kl. 09.30. 

• Mattetentamen på tirsdag. 

 

Kontakt: 

Ina.Therese.Gulsett@kristiansand.kommune.no 

Tor.egil.sorby@kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

 

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

Matte: øv godt til 

tentamen. 

 

 

 

 

 

Eng: Les sidene 191, 

192 og 93. Glosene 

finner dere på GC- Lær 

disse og husk også å 

besvare spm. om 

Forest Gump 

 

 

 

 

Musikk; lytt og øv på 

bandlåten din. Møt 

godt forberedt 

Spansk: Gjør ferdig 

dine slides til 

presentasjonen så 

godt du kan, så får du 

hjelp i timen til å 

forbedre.  

Tysk: Les s 4 i heftet. 

Bruk minst 2 setn for å 

beskrive ditt soverom 

Fransk: Gjør begge 

disse oppgavene 21 og 

24 skriftlig  s. 55- 56 

Musikk: Øv på bandlåt 

eller klapping. Vi deler 

klassen 

Tysk: Finn fem setn 

tekstene i heftet som 

du kan bruke om ditt 

hus 

Fransk: Gjør ferdig 

oppgaven om 

Julefeiring gitt på 

skolen i går. 

Spansk: Øv på 

presentasjonen din, 

slik at du kan 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 
Matte Heildagsprøve 

i matematikk. 
Hugs sunn 

mat og drikke, 
og riktig 
utstyr. 

Engelsk Språk/Arb KRLE 

0930-1025 
Engelsk Samfunn Musikk/Naturf. Samfunn 

1035-1130 
Norsk Gym Matte Språk/Arb 

 1215-1310 
UTV Gym Norsk Musikk 

1320-1415 
Valgfag 

 
UTV Naturfag 

1420-1515 
Valgfag 

   

Ukeplan 10a uke 49 A 
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om futur proche – nær 

fremtid –  og C`est/ il y 

a oppgaven. 

 

presentere for en 

annen gruppe i timen.  

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

 

Vi leser og jobber med tekster. 

 

ENGELSK 

 

Usa. Vi jobber med 1900-tallet i Amerikansk historie. 

 

MATEMATIKK 

 

Vi øver godt til tentamen. Vi ser deretter på hvordan vi kan 

bruke geogebra til å tegne andregradsfunksjoner. 

 

NATURFAG 

Arbeid og kraft. 

 

 

SAMFUNNSFAG 

Kald krig. Vi avslutter temaet.  

 

 

KRLE 

Tekster om tro og livssyn 

 

 

TYSK 

Mein Haus und mein Zimmer  

Vi jobber med å presentere eget rom og hus 

 

FRANSK 
 

Futur proche og c`est / il y a : 

SPANSK 

Presentasjon av kjendis. Vi beskriver, sammenligner og får fram 

meningen vår. 

 

KROPPSØVING 

 

Fotball: elevmedvirkning. 

 

MUSIKK 

 

Band og notelære 

 


