
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Ski / aking /snølek. Tirsdag skal de elevene som har/får låne langrennsski gå på ski i Jegersberg. Da vil 

de få en sjelden mulighet til å prøve ulike teknikker. For elever som ikke får lånt utstyr vil det bli alternativt 

opplegg. Utstyr kan lånes fra BUA Kristiansand (Vesterveien 15). De har åpent mandager og torsdager 

kl.16-21. https://www.bua.io/bua-kristiansand/utstyr Elevene må kle seg godt – det kan bli kaldt!  

Elevsamtaler på onsdag. Denne dagen får elevene hjemmeoppgave i matematikk og KRLE.  

Prøve i KRLE. Torsdag 4. time blir det prøve i KRLE.  

Solidaritetsløp. Torsdag 3. time deltar vi i solidaritetsløpet. Husk å fikse sponser til de tre rundene vi skal 

gå.       Sør-Afrika trenger vår solidaritet mer enn noen gang  

Avlyst skriftlig eksamen. Da skriftlig eksamen er avlyst, blir datoene for tentamen endret. Slik blir det: 

norsk bokmål (3. mai), norsk sidemål (4. mai), matematikk (10. mai) og engelsk (12. mai).  

 

Kontakt:  Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no,  Tor.Gunnar.Bakke @kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

A-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 ENGELSK 

Ski / aking / snø-lek 
i Jegersberg 

 
Se mer info neste 

side 

Elevsamtale 
 

& 
  

Hjemmeoppgave 
i  

matematikk 
og KRLE 

Språk / Alf Matematikk 

0930-1025 
MUS / NATUR 
(delingstimer) 

Samf.fag Norsk 

1035-1130 UTDV 
 

Språk / Alf 

1215-1310 NORSK 

Nynorsk 
skrivetimer 

Prøve KRLE Naturfag 

1320-1415 

VALGFAG 

 Engelsk Samf.fag 

1420-1515     

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

Fyll ut spørreskjema som 

ligger på CL, 

«Hjemmekontorfag 10B».  

Forbered deg til nynorsk 

skriving: Les gjennom 

nynorsktentamen du leverte 

til jul og kommentarane. Øv 

på sprakradet.no 

Musikk: oppgave 

i GC 

Husk å møte 

forberedt til 

oppsatt tid på 

elevsamtalen 

Hjemmeoppgave 

KRLE og 

matematikk 

KRLE: øve til prøven.  

Tysk: Se på bildet s 50. Skriv 5 

setninger som beskriver bildet.  

Fransk: Se classroom  

Spansk: Les teksten s. 26 og 

oversett den til norsk ved hjelp 

av glosene eller google 

translate 

Tysk:  Jobb med oppg du får 

i timen torsdag 

Fransk: Se Classroom for 

siste innspurt før 

vinterferien 

Spansk: Gjør leksa du fikk i 

timen.  

 

 

 

Ukeplan 10B uke 7 A 

https://www.bua.io/bua-kristiansand/utstyr
mailto:%20Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no
mailto:Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no


 

 

TIRSDAG 16. februar 

Oppmøte: kl.09.00 ved Grønn slette i Jegersberg.  

 

Kle deg godt i forhold til værmeldingen! Det er ikke gøy å fryse!  

Ta med (hvis du har): Langrennsski. Da kan vi trene litt på ulike teknikker, samt gå en tur. Dette 

vil nok være spesielt gøy for dere som ikke har så mye trening fra før. Det er med andre ord ingen 

grunn til å droppe langrennsski bare fordi du ikke føler deg så kompetent. Dere som er stødig på 

langrennsteknikkene kan belage dere på å være hjelpeinstruktører.        

For dere som ikke får tak i langrennsski vil det bli alternativt opplegg. Ta gjerne med akebrett 

eller liknende som du kan leke deg med. Tor Egil vil være sammen med dere.  

 

Ta med slalåm-briller / skibriller hvis du ønsker å delta på snøballkrig.  

 

Det blir lagt opp til at vi har bål og bålkos. Så ta gjerne med en 

vedkubbe (hvis dere har). Ta selvfølgelig med deg grillmat og 

grillspyd. Da blir det god stemning, dere!        

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Nynorsk 

ENGELSK IntoWords 

MATEMATIKK Vi repeterer, og ser nærmere på tidligere eksamen del 1.  

NATURFAG Vi ser nærmere på hva som kjennetegner hydrokarbonene alkener og alkyner.  

SAMFUNNSFAG Midtøsten 

KRLE Prøve i temaet Tanker, tro og tvil i Bibelen.  

TYSK Es war einmal 

FRANSK 
Avslutte kap.3 om å skrive og lese: Lire et ecrireLivres e / Skype møte fredag 

med Frankrike v Caroline? 

SPANSK Den spansktalende verden – el mundo hispanohablante 

KROPPSØVING Langrenn / snølek.  

MUSIKK Blues på gitar + akkorder på piano 


