
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Vi tar godt imot studentene som kommer i løpet av denne uka. 

 

Åpen skole onsdag 6.oktober i høstferien kl. 10.00-13.00. Treff Thea og Caroline til litt spill og moro i 

sentralhallen eller bare dropp innom for en prat, vaffel eller matbit. Vi ses! 

 

Det nærmer seg arbeidsuka. Sett deg opp på jobblista til klassen hvis du ikke har skaffet egen jobb. 

 

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 

Norsk: Se episode 1 

og 2 av Rådebank 

sesong 2 på NRK. Gjør 

oppgaven på 

Classroom om episode 

2 knyttet til 

appellformen patos. 

 

Tysk: Øv på 
glosene – link på 
GC 
Spansk:  Se GC 
for lekser 
Fransk: Gjør 
leksa i GC 

Tysk: Pugg 
dativpreposisjonene 
Spansk:  Se GC for 
lekser 
Fransk: Gjør leksa i 
GC 

 

 

 

 

 

 

 

Matte: 

Se mattelekse på Google 

Classroom 

Norsk: Vær klar til å 

fremføre appellen din i liten 

gruppe. 

English: read English for at 
least 20 min. (Read Theory, 
book etc) 
Samf: Se dagens nyheter 
på elevkanalen. Skriv noen 
stikkord til hver sak. 
 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Utdanningsvalg 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  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 41 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Vi skriver leserinnlegg på nynorsk og fremfører dette i gruppe som 

appell. Vi arbeider også videre med argumentasjon.  

Nynorsk 

Personlige tekster og nordiske språk 

 

ENGELSK 
Grammar and reading. We`ll focus on the grammar you need to 

practice, and read English to focus on vocabulary. Next week 

the students will start on a new topic. 

MATEMATIKK 
Vi jobber med videre likninger og vi utforsker sammenhengen mellom 

funksjoner og likninger. Vi løser likninger i CAS 

Periodeplan Funksjoner 

NATURFAG 
Celler og Arv. Vi gjør oss ferdige med genetikken. Vi jobber med genteknologi 

og genetisk variasjon 

Periodeplan Celler og arv 

SAMFUNNSFAG 
Fokus på kildekritikk. Til fredag tar vi ei runde med ukas nyheter. Neste uke 
begynner vi med temaet «Kald krig».  

Kilder og kildekritikk 

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. 

FRANSK 
Tu viens de quelle région? : Vi skal jobbe med ulike 
franskspråklige regioner + bruke hverdagslige utrykk 
(conversation quotidienne). 

SPANSK 
Du jobber med bøyning av verb i presens perfektum, også 
uregelrette 
Periodeplan 2: Qué has hecho 

KROPPSØVING 
Parøvelser, styrke i sal og rare ballspill. Ha fokus på god innsats 

og godt samarbeid. 

Krø plan uke 41-51 for 10BCD 
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