
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Masse spennende som skjer denne uken, det er både temauke, nynorsk tentamen, og vårball. 

Vi GLEDER oss til ei annerledes uke før vi tar påskeferie. 

 

Vi begynner med naturfagspresentasjoner etter påske 

 

Dette har elevrådet bestemt av tema hver dag: 

• Mandag: Trafikklysdag 

• Tirsdag: Pakk tingene dine i alt annet enn en sekk/veske  

• Onsdag: Pysj!  

• Torsdag: Ukraina  

• Fredag: Formell – ta på litt finstas  

 

 

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: Gjør oppg. 5-7 s.125 

og sjekk at du har gjort 

ferdig 1-4 fra forrige uke 

Musikk: Syng hjemme på 

Norge i Rødt, hvitt og blått  

Norsk: Skrivedag i 

sidemålet ditt til onsdag! Ha 

fulladet pc, retteprogram, 

hjelpeark og god, 

næringsrik mat klar.  

 

 

Spa: Se google C 

Naturfag: Jobb hjemme 

med fordypningsoppgaven 

Fransk: Ingen lekse denne 
uka 
Tysk: Keine Hausaufgaben 

 

 

 

 

Kos deg masse på 

ballet! 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk 

 
 

Nynorsk 
tentamen 

Naturfag Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 14 A 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Nynorske veker og skrivedag 

Vi førebur oss til skrivedag før påske. Vi lyttar også vidare på lydboka 

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

ENGELSK 
US in the twentieth century 

«I have a dream», and «A dream». These are two texts about 

Civil Rights. We`ll work with them.  

MATEMATIKK 

Scratch – vi gjør oss ferdige med progammering 

Sannsynlighet og kombinatorikk 

Vi repeterer sannsynlighet og kombinatorikk fra 9. trinn.  

NATURFAG 
Vi jobber med fordypningsoppgaven. Se GC for mer info. 

Bærekraftig utnyttelse av naturen 

SAMFUNNSFAG 
Vi blir bedre kjent med det norske Forsvaret - dere spiller et 

kunnskapsspill via egen pc. Etter påske skal vi arbeide med 

nyere konflikter etter Kald Krig. 

KRLE 

Religion, vitenskap og religionskritikk  

Fokus religionskritikk og oppsummering PP 

Prøven blir torsdag 21.april eller tirsdag 26.4 – avhenger av naturfag 

mm. 

TYSK Frohe Ostern 

FRANSK Vi girer ned og koser oss med filmen Den fabelaktige Amélie fra 
Montmartre. 

SPANSK 
Vi prøver pånytt med quizlet? og avslutter Morgenrutiner. Litt salsa? 

(Pascua)       Før vi ser på «America Latina» videre for muntlig 

presentasjon. 

KROPPSØVING 
Repetisjon av danser til ballet på torsdag, og en lek.  

Egentrening, siste gang. Post-test etter ferien. 

MUSIKK 

Hey Jude / sang og litt teori.  

Vurdering Hey Jude blir i ukene 18-21 fordelt på 4 onsdager for å rekke 

alle i hver basis gruppe. 

 

UTDANNINGSVALG 

 

Vi ser videre på filmen 
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