
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

• Matteprøve 4. og 5.time (de som skal være borte fredag skal ha prøven i valgfagtimene på torsdag) 

• Skoleball torsdag 7. april, vi trenger foreldrevakter og ryddehjelp, meld fra til kontaktlærer dersom du kan 

stille. Dette vil du faktisk ikke gå glipp av       

• Avspasering 1. time torsdag (siden vi hadde en time ekstra da vi hospiterte på Kvadraturen) 

• Norsk: De som ikke har fremført må være klare mandag denne uka 

Tentamensdatoer: 

Onsdag 6.april – Sidemål                                 Fredag 29. april – Engelsk 

Torsdag 12. mai – Bokmål                               Tirsdag 24. mai – Matte 

 

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: Finn defininsjon på 

begrepet fundamentalister  

og forklar kort forskjell på  

vitenskapelige og 

personlige sannheter og 

sjekk at du gjorde ferdig 

oppg.1 og 6 og 8 torsdag 

Matte: 

Øve til prøve 

 

Spansk: siste time til 

ferdigstilling av 

filmoppgaven 

Naturfag:Jobbe med 

fordypningsoppgave 

Tysk: Øv til prøven og svar 
på oppg i GC 
Fransk: Gjør leksa i GC 
Mus: Lytt til «Hey Jude» 5 
gn hjemme på Youtube og 

syng med de 3 siste       

 

Spansk: Alle har levert film 

i mappen på GC eller 

fremfører rollespill live nå 

Matte: 

Øve til prøve 

Tysk: Øv til prøven  
Fransk: Gjør leksa i GC 
Norsk: Nynorsk repetisjon, 
se GC.  
 

 

 

Eng- finish and send me 

your podcast 

Matte: 

Øve til prøve 

 

 

 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Fri Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Naturfag Fremmedspråk Matteprøve 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Valgfag Matteprøve 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 12 

mailto:rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Fremføringer – de som ikke har fremført må være klare mandag 

I vekene som kjem, vil vi arbeide med sidemålet og lese fleire ulike tekstar på 

sidemålet. Vi vil også førebu oss til skrivedag før påske. Vi lyttar også vidare 

på lydboka «Hør Her’a», som blir viktig i munnleg norsk i mai.  

Nynorske veker og skrivedag 

ENGELSK 
US in the twentieth century 

Levere pod om film eller tekst i boka innen fredag. 

MATEMATIKK 

Personlig økonomi/Algebra:  

Vi repeterer til prøven fredag uke 12  

(se repetisjonsark i algebra samt oppgaveark i Excel) 

Periodeplan Personlig økonomi 

NATURFAG 
Bærekraftig utnyttelse av naturen. Global oppvarming. Fornybare energiklider 

Dere jobber videre med fordypningsoppgaven som ble introdusert forrige uke 

Periodeplan bærekraftig naturutnyttelse 

SAMFUNNSFAG 
Vi avslutter temaet «Bærekraftig ressursbruk i verden».  

Bærekraftig ressursbruk i verden 

KRLE 
Religion, vitenskap og religionskritikk 

Ulike syn på forholdet mellom religion og vitenskap. 

TYSK Repetisjon – prøve torsdag uke 13 

FRANSK À mon avis: Vi skal lære å uttrykke mening og diskutere på fransk + vi jobber 
med bindeord og verbet vouloir. 

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 

Min økt blir brukt til samarbeidsøvelser, lagkonkurranser 

MUSIKK 
Individuell vurdering sang/instrument-22 

Vi øver på musisering i halve klasser «Hey Jude» m selvvalgt instrument til 

sangen. I Hel klasse avslutter vi programmering av ringetone. 
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