
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Foreldrekonferanser mandag og tirsdag – ref tidsplan på mail 

 

Tentamensdatoene: 

Onsdag 6.april – Sidemål                        Torsdag 12. mai – Bokmål  

Fredag 29. april – Engelsk                      Tirsdag 24. mai – matte  

 

Matteprøve 4 og 5 time fredag neste uke 

Norsk: Dere som ikke har fremført må være klare mandag 3.time. Vi begynner med Åsmund sin gruppe 

 

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 

Krle: Møt forberedt til 

spørsmål dere som ikke 

ble hørt forrige uke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk:  
Øv på gloser – link til quizlet 
på classroom 
Spansk:  Se Google 
Classroom 
Fransk: Gjør leksa i GC 
Samf: Vær klar til å legge 
frem oppgaven om 
oljeproduksjon 
 

 

Matte: Repetisjon til prøve 

uke 12 

Tysk:  
Skriv minst 5 faktasetninger 
på tysk om Østerrike 
Spansk:  Se Google 
Classroom 
Fransk: Gjør leksa i GC 
Krle: Lekse nytt tema gis 
tirsdag fra Horisonter 

 

 

 

Naturfag: Lurt å begynne 

arbeidet med 

fordypningsoppgaven 

Matte: Repetisjon til prøve 

uke 12 

Eng: You have found your 

topic and gathered info 

about it. You will make the 

podcast next week.  

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Engelsk Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Naturfag Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Krle Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 11 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Fremføring av fordypningsprosjekt. 

Nynorsk en time i uka. Språk i Norge 

ENGELSK 
US in the twentieth century 

We start working with the topic you choose from Forrest Gump. 

MATEMATIKK 
Personlig økonomi/Algebra:  

Vi repeterer til prøve – prøve fredag neste uke 

Periodeplan Personlig økonomi 

NATURFAG 

Bærekraftig utnyttelse av naturen. Global oppvarming. Fornybare energiklider 

Dere vil få en fordypningsoppgave som dere skal jobbe med både hjemme og 

på skolen 

Periodeplan bærekraftig naturutnyttelse 

SAMFUNNSFAG 
Verden i dag. Vi følger situasjonen i Ukraina og fortsetter å lære om 

bærekraftige ressurser.  

BÆREKRAFTIG RESSURSBRUK I VERDEN 

KRLE 
Religion, vitenskap og religionskritikk 

Nytt tema: Introduksjon – Ulike syn på forholdet mellom religion 

og vitenskap. 

TYSK Jeg kan si noe om Østerrike på tysk 

FRANSK À mon avis: Vi skal lære å uttrykke mening og diskutere på fransk. Vi jobber 
også med adverb. 

SPANSK 
Mi rutina diaria 
Vi øver oss på å kunne fortelle muntlig om dagligdagse rutiner.Og begynner på 

filmprosjekt i grupper 

KROPPSØVING 
Egentreningsopplegg, husk å være planlagt og å føre logg 

Første økt blir brukt til førtesting.  

MUSIKK 
Siste bandfremføring pga sykdom og ny oppg med sang og valgfri gitar eller 

bass. Husk også «this is me» mulig før mai mnd. 
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