
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Korona og hjemmeskole:  

Vi er inne i en periode med en del smitte der elever må være hjemme på grunn av isolasjon eller karantener. 

Elevene har fått med seg hjemmetester, som bør tas før mandag og onsdag denne uken. Vi etterstreber å gi 

elevene hjemme opplegg å arbeide med hver morgen. Det legges ut på Utdanningsvalg på Google Classoom før 

08.30.  

Utdanningsvalg:  

Ha med det du trenger av innlogging til VIGO.no på mandag. Vi bruker tid i utdanningsvalget til å registrere dere i 

programmet. Da behøver dere kodene dere har blitt tilsendt i løpet av vinteren (MinID) eller eventuelt annet 

personlig innlogging. 

Vaksinering: 

10C skal ta igjen vaksinen hos helsesykepleier tirsdag i andre time. Det er snakk om dtp-IPV-vaksinen de skulle 

tatt før jul.   

Norsk sidemål: totimers skriving i uke 4 

 

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: Norge Rundt: 

Jobb videre med 

nettstedet ditt.  

Tysk: Les godt på din 
rolle. Prøv å lære noe 
utenat 
Spansk Rita: Leksa 
ligger på GC 
Mus: øv til band 

Norsk: Norge Rundt: 

Jobb videre med 

nettstedet ditt.  

Matte: 

3.120, 3.121 side 146 i 

Sirkel10A 

Tysk: Skriv 7-10 setn 
om bildet s 50. Husk 

Norsk: Innlevering av 

Norge Rundt-

nettstedet ditt på GC i 

dag.  

Matte  

3.195 side 164 i 

Sirkel10A 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Naturfag Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving 
Norsk 

Vaksinasjon 
Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Samfunnsfag Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Utdanningsvalg Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Norsk Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 3 
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Fransk: Gjøre leksa i 
GC 
 

 

 

 

 

 

preposisjonene. 
Leveres inn på GC 
Spansk Rita: Leksa 
ligger på GC  
Fransk: Gjøre leksa i 
GC 
 

 

 

 

 

Naturfag: Les s. 158-

161. Gjør fokusspm. 1-

4 s. 161. 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Språk i Norge 

Vi fortsetter arbeidet med multimodal oppgave om dialekter i 

Norge. Innlevering fredag.  

 

ENGELSK 
Indigenous people 

Indigenous peoples: History, culture and languages. Main topic 

this week: «The Stolen Generation».  

MATEMATIKK 

Periodeplan Algebra 

Lage formler, omforme formler, forenkle uttrykk, regne med parenteser, 

prioritere regnerekkefølgen, faktorisere uttrykk. 

 

NATURFAG 
Periodeplan Karbonkjemi 

Hydrokarboner og alkoholer 

 

SAMFUNNSFAG 

Verdens befolkning 

Læringslogg. Denne uken har vi fokus på migrasjon og trekk- og 

flyttefaktorer. 

 

KRLE 
 

Doku Nyreligiøsitet Jobber med dokumentar i grupper 

 

TYSK Es war einmal  
Vi jobber med eventyret “Hänsel und Gretel” 

FRANSK Tu parles français? : Vi skal jobbe med adjektiv og relativ pronomen 
denne uka. 

SPANSK 
Vi jobber videre med  
Comparaciones y opiniones 

KROPPSØVING 
Vi øver på en ny dans, introduksjon til sving.  

Turnøvelsene vi skulle jobbet med sist gang.  

Innebandy og styrkerom (delt i gutter og jenter) 

MUSIKK 
 

 

Akkorder/ rytme og Band – siste øvelse før fremføring 
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