
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Da er det bestemt at det blir klassetur til Evje og TrollAktiv mandag 27/9 til onsdag 29/9. Vi gleder oss 

masse!       

 

KLUBBEN STARTER OPP IGJEN ONSDAG 1. SEPTEMBER 

Vi har ingen restriksjoner på maks antall på klubben lengre, men vi vil fortsette med registrering av deltakere, for 

å kunne sikre smittesporing. Påmeldings-link legges ut i SoMe dagen før, men man kan også bare registrere seg 

i døra. 

 

Lund Ungdomsklubb 

Sted: Roligheden gård - Gratis inngang. 

Når: Onsdager kl. 19-22 /Hver fredag kl. 19-22. (Info om alt legges ut i SoME) 

Vi har aktiviteter som: Gymsal, formings aktiviteter, gratis kveldsmat, bakegruppe, airhockey, fotballspill, 

luftgevær, selskapsleker, Mario- kart, Fifa 21 med mer. 

Facebook: Marie Lund. Instagram: Marielund1.  Snap: marie-lund 

Kontaktinfo fritidsleder: Marie Andås, E-post: marie.andaas@kristiansand.kommune.no , Tlf: 971 94 500 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

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

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Engelsk Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Samfunnsfag Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Naturfag Engelsk Norsk Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Utdanningsvalg Krle  Krle Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 35 
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Tysk: Øv på quizlet i 
Classroom 
Fransk: Gjør leksa i GC. 
Kode: w34ekxr 

 
Norsk: Jobb videre med 

oppgaven du startet på i 

går (tirsdag) 

 

 

 

Tysk: Skriv ferdig 
om de fire 
årstidene. (Vi 
starter denne 
oppgaven i økta på 
onsdag) 
Spansk: Skriv 1 
setning med hvert 
verb: Vivir – Comer 
– hablar og øv på å 
bøye alle 6 
personer muntlig 
høyt for deg selv. 
Se i boka hvis du 

har glemt det        

Fransk: Gjør leksa 
i GC. Kode: 
w34ekxr 
Matte: Nivå 1: 2.4, 

2.6 og 2.7 

Nivå 2: 2.6, 2.9 og 

2.10 (Oppg er i 

Sirkel 10A) 

Engelsk: Finish at 

least two texts on 

ReadTheory during the 

week. 

Naturfag: Du må ha 

valgt og fått godkjent 

tema til Fagartikkelen. 

Matte:  

Gjør oppgave 2.108 i 

regneark. I tillegg 

velger du enten oppg 

2.111 eller 2.112 

Samf: Følg med på 

valget på nett/tv/aviser 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi jobber videre med temaene muntlig kommunikasjon og nynorsk. Fokus 

på taler, debatt og retoriske virkemidler: Periodeplan Å delta muntlig 

ENGELSK 
We learn about, and watch the musical «Grease». Be prepared to write a 

text about youth culture in week 35.  

Periodeplan Relations  

MATEMATIKK 
Funksjoner – Tabeller og grafer. 

Periodeplan Funksjoner 

NATURFAG 

Celler og Arv. Vi jobber videre med Fotosyntese og Celleånding og vi 

begynner å se på hvordan arvestoffet vårt er bygd opp. Informasjon om 

fagartikkelen dere skal lage i dette emnet finner dere på Google 

Classroom. 

Periodeplan Celler og arv 

SAMFUNNSFAG 
Vi fortsetter å lære om politiske partier,  Stortingsvalget, 

regjeringsdannelse og demokratideltakelse 

Stortingsvalg og medborgerskap 

KRLE 

Tema: Valg og verdier ; Vi fortsetter med å undersøke ulike parti-

programmers mening om for eksempel: Rusreformen, surrogati og aktiv 

dødshjelp Periodeplan 1: Valg og verdier 

TYSK 

Periode 1: Durch das Jahr. Vi jobber med å snakke om de fire årstidene, 

månedene som er knyttet til de ulike årstidene og hvilket vær vi kan 

vente oss i årstidene. 

FRANSK 
«Et toi, qui es-tu?»: Vi repeterer kort fagstoff fra 8. og 9. trinn, og jobber 

med å presentere oss selv og stille spørsmål til hverandre. 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/402bdd4293bfaf7cd98271339611c9cd2783d4eb2bff149229f7018ba31184a727bc20f77260c60a107cd6e6a5842481b0f591c1feed05d9a8f0f7a1a336f4312aa4d76a39941c96b2a31d17567c2eca
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f6dcc363736a2ccde1d1c62b8d1229b7fe5f1d8a6b7a3a2d800645d815a5b004285414909df6e7a3ca4329a7ec0062a59ed5ba9f557f0e01663f139b3953e57c
http://www.udir.no/lk20/planer/public/0acffca88a6539ca257ea238637db44460d328553d1257296e6cf320ac4aafce63578264e26402165fc3babdcda432a0ab17e23e704c82ade49438247f70c42f985fa0099666642581b44fabb96dfa79
http://www.udir.no/lk20/planer/public/7231b3ff3706ad9177a2348c7d08f74dcbf92a69406e0bb0bfc0aff8dd16d07be927d341d1b64d2eae4df210c6a3f1427be0c2142ff5c40bf50ecf3d9b0a5ce6795d6148ed0cf7049992aecdd5a1a536
http://www.udir.no/lk20/planer/public/2f52e05df4dfb91a4b0ef6162ee50e24cb08385b98a3346047ea91bb720215eee9d566b8cfa4541a1c3c85ead029f00d610f6fae469e4f8edefd909f14e24e52326c7699adcf99905fe22848cb9f8360
http://www.udir.no/lk20/planer/public/7024a25474d079bff756e00ad6b86dc4b799fa3728fe05a129e31273dca5071dcd301f5b04401a44318656b347aff88845aaab0791ea8bf83eb8af05a68f88d078961f00433c75533ed48512aa804d7f28d7404e665a8d3609cfc9130997a4e5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/319c99bc4db2522a332bb5d42cdf8cc5028bb7a8974d9f0fe59604f64a9aade7341ed52bbf00db8b29f8ad818cf832bfd3d05e5e680b4d4fec96b5023aaf265d24c2015a1d15563bdc9cb6e4e5c3fb6b
http://www.udir.no/lk20/planer/public/58102b2bbb3d822d1459a64f2cebb750ff4d5280ff679e64e4b1d59b4ba18788dcf3582e034a11034547e7d2bf923b5c91a03a16d3febc5acbbfd9ff7d61aba5799c20723ecd552b75c8b35f6900a973


SPANSK 
Vi repeterer kort fagstoff fra 8. og 9. trinn, og har fokus på muntlig 

aktiviteter. Periodeplan 1: Repetisjon 

KROPPSØVING 
Orienteringsløp i Baneheia. Møt på badeplassen ved 3. Stampe kl. 08.45.  

Det er lurt å sykle, da får du bedre tid til skifting etterpå. Møt på tiden!! 

MUSIKK 
Helklasse: Vi snakker om handlingen på ulike operaverk. Vi snakker også 

om sjangeren operette. Musikalenes verden! 

 

UTDANNINGSVALG 

 

 

VALGFAG 

 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/3913bb0884e7d3afd9be92d37db69470828f2b9741939a255858b0a3a2aee18ccdc9a9fad59209eb561742e0f77d7521a222eafe5865827bd49f3c97a6f1c7a841ef39e5d1b3698ef88c7077fbb3a622
http://www.udir.no/lk20/planer/public/49f910f22603f6b3b697800d1e316b5fed34805db15f171af760d7785058ea15575f88f88f4c8f96f2a8227dc06435b9e29f9ac405d0d9eb5eb74952a8797b7fc3f91984b5b44024c1dd9fe340c4229a

