
Ukeplan B uke 39 for 10C 
 

   Oddemarka skole       
Informasjon:  
I uke 47 så skal elevene ha arbeidsuke. Pga den pågående Korona-situasjonen, så er det vanskeligere å 
få arbeidsplasser. Hvis noen har noen kjente som de kan jobbe hos, så hadde det vært flott. Dette må 
være arbeidsplasser som vi ikke allerede har på lister her på skolen. Gi Laila beskjed, så skal vi ordne det 
formelle.  
 

• Søndag til tirsdag er det friluftstur for valgfagsgruppa Friluft. 

• Torsdag: Skriveøkt i engelsk – vi bruker timene til å forberede oss  

• Fredag: Matteprøve (Geogebra, Pytagoras og formlikhet) Husk kalkulator og pc 

• Uke 41: Naturfagsprøve fredag, kap. 1, gener og arv  

• Uke 41: Prøve i KRLE (torsdag).  
  

Neste uke = HØSTFERIE! God ferie alle sammen       

 
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 Musikk Språk/Arb Samfunn 

09.30 – 10.25 Naturfag Engelsk Matte Engelsk Nynorsk 

10.35 – 11.30 Nynorsk Mus Nat Gym Engelsk Språk/Arb 

12.15 – 13.10 UTV Norsk Gym Samfunn Matteprøve 

13.20 – 14.15 Engelsk Samfunn (10.50-12.50) KRLE UTV/natur 

14.20 – 15.15 Valgfag     

 

 
 
 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Matte: Jeg velger 
selv hva jeg 
trenger å øve på 
for å være klar til 
prøven 
Samf: Jobb med 
prosjektet denne 
uka. 

Matte: Jeg 
velger selv hva 
jeg trenger å 
øve på for å 
være klar til 
prøven 
Musikk: Ta 
med headset, 
om du har.  

Tysk: Bruk quizleten 
som ligger i classroom, 
øv godt. 
Fransk:  
Se lekser på classroom 
Spansk: Øv på tallene 0-
500 s. 100 i tekstboka.   
Samf: Jobb med 
prosjektet 
 

Matte: Jeg er klar til 
prøven. Husk kalkulator 
og pc 
Tysk: Keine 
Hausaufgaben 
Fransk:  
Se lekser på classroom 
Spansk: Gjør ferdig 
repetisjonsarket vi 
jobbet med i timen.  
Samf: Innlevering av 
prosjektoppgave. 
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mailto:Laila.hoelstad@kristiansand.kommune.no
mailto:Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no


 

 
                                                               

 

Fag Hovedområde: Delmål /Læringsmål 

Engelsk Writing 

I know what I need to work on in order to improve 
my written English 
I have read through old texts I have written and 
feedback from my favourite English teacher   

Norsk Nynorsk 
Eg har vekka opp dei nynorske tankane mine igjen 
Eg har skrive ein eigenvurdering av språkoppgåva 
mi 

Matematikk Geometri 
Jeg kan regne med pytagoras og formlikhet. 
Jeg kan bruke Geogebra til å løse oppgaver 

Samfunnsfag 
Demografi og 
fattigdom 

Jeg har jobbet bra med oppgaven og fått med alt 
fra punktlista i oppgavebeskrivelsen. 

KRLE 
Ortodoks og katolsk 
kristendom 

Jeg bruker «hjelp til å øve før prøven»-ark til å 
repetere fagstoffet i kapittelet.  

Naturfag 

Kap. 1 
Gener og arv 
 

Jeg vet hva arvestoffet er 
Jeg vet hvordan egenskaper arves 
Jeg vet hva genteknologi er, fordeler og ulemper 

Spansk 
 
Repetisjon 

Jeg kan snakke med en spansk ungdom, spørre 
og svare om meg selv. Jeg kan bøye verb i 
presens. Jeg kan tallene 0-500.  

Tysk 

 Das Wetter 
Fragewörter 

Jeg kan si hvordan været er og hvordan det var i 
går 
Jeg kan minst seks spørreord på tysk 

Fransk 

Fortid og fortelle om 
deg selv 
 

Jeg kan fortelle om hva jeg har gjort i sommer, i 
helgen 

Musikk 
Britisk musikk 
Bass 

Jeg lærer om britisk musikk gjennom et prosjekt 
Jeg vet hva strengene heter på bass, og jeg kan 
spille til to sanger 
 

Kroppsøving 
Utholdenhet 
Ballspill 

Vi ser på ulike måter å forbedre utholdenheten på. 
Noe ballspill i tillegg. Ta med tøy til utegym. 
 
 
 


