
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

➢ Planleggingsdag for lærere på fredag. Klassen har fri. 

➢ Noen er på sykkeltur med friluftsliv torsdag til fredag. 

 

Neste uke: 

• Matteprøve på onsdag. 

 

 

Ved ønske om kontakt, bruk Visma 

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

 

 

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

Matte: Gjør leksa i 

GC. 

 

 

 

 

 

Krle; tenke ut 

momenter til oppgaven 

Samf: Kan du finne 

noen aktuelle 

nyhetssaker som 

handler om 

velferdsstaten? Skriv 

ned 3-5 

 

 

 

 

Tysk: Repeter til 

prøve neste uke 

(pensum i GC)   

Fransk: Gjør leksa i 

GC  

Spansk: Se GC  

 

 

 

 

 

 

Du har fri, men kan 

gjøre dette likevel: 

Norsk: Gå nøye over 

retting og 

kommentarar på 

teksten du skreiv før 

høstferien. Kva må du 

forbetre til neste gong?  

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Matematikk Musikk Naturfag 

Kroppsøving 

Matematikk 

0930-1025 Utv Matematikk Norsk Norsk 

1035-1130 Engelsk Naturfag Samfunnsfag Språk/Arb.l Språk/Arb.l 

 1215-1310 Samfunnsfag Norsk Krle Norsk SAMF 

1320-1415 Krle Engelsk  Engelsk Musikk 
Nat. 

LAB 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 10B Uke 42 (B) 

 

 

 

 

Sørlandske  

Lærer-

stevne. 

 

Fri. 

(noen på 

Tur med 

Valgfag) 

https://www.minskole.no/oddemarka


  

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

 

Samskrive med krle: Å fordype seg skriftlig  

 

ENGELSK 

We have been working with Democracy and Citizenship for a few 

weeks. It`s about time to move on, but we`ll do a quiz  some grammar 

tasks + an oral task before we let it go. 

 

MATEMATIKK 

 

Vi fortsetter med å faktorisere, forkorte og trekke sammen 

bokstavuttrykk. 

Likninger og algebra 

 

NATURFAG 

 

Vi begynner med presentasjonsoppgave i temaet 

Informasjonssamfunnet og kommunikasjonsteknologi  

 

SAMFUNNSFAG 

 

Vi snakker videre om demokratiet, med kjennetegn og hva som er 

alternativet. Temaet Velferd migrasjon og demokrativern 

 

KRLE 

 

Samskriving Norsk – Krle, 4 timer denne uken. 

Kristendommen   

 

TYSK 

 

Das ist mein Haus und mein Zimmer  
I denne perioden skal vi jobbe med å kunne forklare rommet og huset 
vårt, og skal ved hjelp av preposisjoner også si noe om hvor ting er 
plassert.  
Vi repeterer frem mot prøve neste uke   
 

 

FRANSK 

 

Moi dans le monde: Vi skal kunne kommunisere om oss selv og 

hverdagslivet på fransk. Neste fredag skal vi ha vurdering. Mer info 

kommer.   

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/59a82676c44c2bbd5fefd0329d0e97ab951af111b7f49caa5f6f738cbf5bc5c229fa95073bb8abacc8142053f8b9fd396a9e3fa7f17b8238cb365fed6029abb89e44de13402167fa7a3ed81b209caae9
http://www.udir.no/lk20/planer/public/7366f78a2a9aa89c0d5c18849e4f6e8be1b34e11c075c4009ea5b3024f644ab340b2e60a7fc5c36c1b4bfedc557e53c0eacb427f31dd2c25f5a250644b0107d666e88f2056bafac0999375bf199a0f04
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b5df834a1141aec9d9c9aa7f1b0d12caa5f397ee483d7a15e9016e86669ad40288f50aa2f4e0fe4cd89c52fabf048ca36ba17a66cb50b90c06ff5e2e57dc499c
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b3e7784031a2c2ec114a6b00191754e780db9de61bffd78cf0f9e5113e5ef10ff9fdd21106ea6694ef440c9867ca0406e896d767d1c2429b05045bd6c681d4a2d0f668d3c12ad9ae5f2231ff066dc45d
http://www.udir.no/lk20/planer/public/9c3a6d043a7a6a74a7f0eb5ee9a3db6369a0f30c16d98bcf4d7e214a24c2f77216813c2118fc5ae12514411e0b41948fb2a6b44b437c9285bf0cc2e9391eeafbd34aa68a4678c9ae9f49ad3f25e5c560
http://www.udir.no/lk20/planer/public/dde098cde0363985d894bcb589476b806fcc9db5c7d806cccb461df2437297918b36fc51aafe6d8f5be1960e9eaf5e374ed7e92f4c3fb52ca92015950ab45b57946b527807bccc08d70a0ac73f508dc3
http://www.udir.no/lk20/planer/public/2893e658f999fb2cb9c1049bcab75cfb32753b1d2c977af85a6a9e16494b76804a9dbdf3bfebdf4f9a0f04b770a608cbad1ba32fd62bd60d0034b2964f084a9d7068494cca6de071614f524745c909a7
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f3a2318b3da1fc35aea4bb3ea333e5ce9aa36f1f85e6be4688f67df9dd23ead13a2df27e3f340e3c1f7975bfa67857d2be09a0c67efd734e9cd19f89d896991c0238149b48e7e45b0f207a9e5619cd89


SPANSK 

 

Øv til prøven neste uke. Fortid, fortelle om ferie, klasseromsuttrykk, 

repetisjon av sangene fra tidligere år.   

 

KROPPSØVING 

 

Friidrett, ballspill og utholdenhet  

 

 

Musikk 

 

BCDE-klassene har mistet forskjellige timer, så nå nøster vi opp alt 

denne uken. Noen må ha basstest, noen ser filmer, andre kommer 

videre med band. Fra uke 43 er vi i rute igjen, sammen. 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/c691cfee2f986f54aa9aec7165746195250c6108a6328112830933c3330f147042e4d764038855cce93603187d4aa32586f8c9a07c76d6436f366ecbd5dbe109

