
Ukeplan uke 38 for 10C 
 

   Oddemarka skole       
Informasjon: 
Tusen takk for en kjempefin klassetur alle sammen! Takk til dere i komiteen for kjempeinnsats, 
takk til dere foreldre for bra dugnadsinnsats, takk til Mette, Neil og Roger for full kontroll på turen 
og takk til de flotte ungdommene som bidro til at dette ble bra.  
 

- Onsdag blir det elevsamtaler. Dere får oppgaver i norsk og samfunnsfag som dere skal jobbe 
med hjemme. Kom til avtalt tid for samtale (tid gis ut mandag)  

- Fotografen kommer fredag – øv på ditt beste smil       

- Norsk: Deadline på språkoppgaven er fredag (du får timene denne uka + onsdag til å jobbe med 
den) 

- Uke 39 blir det 2-timers skriveøkt i engelsk og prøve i matte 
- Valgfag fysisk aktivitet og helse. Ta med sykkel og hjelp. Vi skal sykle til Eg. Frisbeegolf.  

Korona: Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men 
holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg 
friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. For elever som er 
hjemme er oppgaver og læringsmål på ukeplanen svært viktig. 
 
Kontakt/info:  

Laila.hoelstad@kristiansand.kommune.no 
Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no 
Tlf. kontor 38144420   

TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.25 Matte Matte Elevsamtaler 
Kom til avtalt 

tid 

Språk/Arb Samfunn 

09.35 – 10.30 Naturfag Engelsk Engelsk Norsk 

10.40 – 10.35 Norsk Mus Nat Samfunn Språk/Arb 

12.15 – 13.10 UTV Norsk Norsk Naturfag 

13.20 – 14.15 Valgfag Samfunn KRLE UTV 

14.20 – 15.15 Valgfag     

 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matte: Formlikhet 
A: 1.145, 1.147 
B: 1.144, 1.148, 1.150 
C: 1.203, 1.204, 1.205 
UTV: Svar på 
forberedelsesspørsmålene 
til elevsamtalen. Ligger på 
Classroom 
Norsk: Jobb med 
språkoppgava di 

Matte: Gjør 
ferdig 
kikoraoppgaver 
om Pytagoras 
 

Spansk: Lever 
teksten «Mi 
verano» på 
classroom, minst 
10 setninger.   
Tysk: Bruk 
quizleten som 
ligger i classroom, 
øv godt 
Fransk: Se 
classroom 
Engelsk: Read 
your lines, bring 
props and be 
ready to perform 
Hamlet 

Naturfag: Fokusspørsmål s. 
34 
Norsk: Deadline 
språkoppgaven: 14:15 
UTV: Spør dine 
foresatte/tante etc om 
utdannelse og yrke. Spørsmål 
ligger på classroom. 
Spansk: Øv godt på teksten 
din, framføres i timen.  
Tysk: Øv godt på teksten s 14 
Les  tysk værmelding. 
https://www.wetter.de/. 
Oversett til norsk 
Fransk: Se classroom 

http://www.minskole.no/minskole/oddemarka/pilot.nsf
mailto:Laila.hoelstad@kristiansand.kommune.no
mailto:Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no
https://www.wetter.de/


 

 

Fag Hovedområde: Delmål /Læringsmål 

Engelsk Hamlet 
I can retell Hamlet, the play 
I know my roles and am ready to perform 

Norsk Språkoppgave 

Struktur: Jeg vet hvordan jeg lager forside og 
innholdsfortegnelse 
Jeg er ferdig med språkoppgava og kan 
gjenfortelle konklusjonen min 

Matematikk 
Geometri Jeg kan regne med formlikhet og regne ut sider i 

ulike trekanter vhja pytagoras 

Samfunnsfag 
Demografi og 
fattigdom 

Prosjektoppgave med problemstilling om 
befolkning og fattigdom med vurdering, se CR. 

KRLE Den ortodokse kirke 
Jeg kan forklare den ortodokse kirkes utbredelse, 
oppbygning og særegenheter.  

Naturfag Kap. 1 Gener og arv 

Jeg kan beskrive hvordan et DNA molekyl er bygd 
opp, og hva de genetiske koden er 
Jeg kan beskrive vanlig celledeling og 
kjønnscelledeling 
Jeg kan forklare begrepet genetisk variasjon 

Spansk 
 
Mi verano 

Jeg har gode fortidssetninger om sommeren min. 
Jeg kan uttalereglene. Jeg har lært mest mulig av 
teksten utenat  

Tysk Das Wetter 
Jeg kan beskrive været 
Jeg forstår hovedinnholdet i en tysk værmelding 

Fransk 
Korsika. kultur m.m. 
 

Jeg kan en del om Korsika. Kan lage korsikansk 
salat? og bøye regelrette og noen uregelrette verb 
både i nær fremtid og fortid: Je vais faire, J`ai fait.   

Musikk 

Bass Jeg vet hvordan jeg skal spille bass riktig, og hva 
de forskjellige strengene heter 
Jeg kan spille bass til en sang 

Kroppsøving   


