
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon:  

• Krle prøve Torsdag! Denne uka. Vi gjennomgår hovedpunkter på tavla og dere repeterer 

hjemme. 

• Mus: Åsmunds gjeng gjør seg klare til Hey Jude og vi starter fremføring alene for meg 

onsdag etter å ha øvd  først. 

• Norsk: Vi begynner med fagsamtalene mot slutten av uka. Se grupper og info på GC 

• I mattetimen tirsdag valgte du en oppgave som skal løses/presenteres for resten av 

klassen. Du skal lage en film i «Screencast o matic» der du forklarer hvordan 

oppgaven kan løses – filmen kan maksimalt vare i 6 minutter. Filmen lagres i Film-

mappa på Google Disk. I denne mappa finner du også en filmsnutt som viser 

hvordan du bruker «Screencast o matic». Fristen for levering er fredag 6.mai 

• Lever egentreningsopplegg i KRØ- i løpet av uken. Frist fredag.  

• Dersom noen har glemt Vipps-nummeret i forhold til solidaritetsdagen så kommer det 

her:  
 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

 

 

 

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 18 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Mus: Øv på Hey Jude 

og I li og fjell       

Krle: Skriv 7-10 

faktasetninger fra 

sammendraget  til kap. 

5 i Horisonter s. 126-

127. 

Norsk: Øv til 

fagsamtale i norsk. Les 

tekstene og 

gruppenotater. 

Mus: øv på Hey Jude 

hjemme og bruk timen 

godt frem mot sang for 

meg. 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

Spansk Rita: Ha 
disposisjon klar! før du 
kommer til timen. 
Fransk: Gjør leksa i GC 
Tysk: Øv godt på 
glosene. Link på GC 

Krle : Øv til prøven 

Spansk Rita: Jobb med mins 2 slides 
til din pp eller annen form for muntlig 
presentasjon – vis progresjon. Må 
være klar før neste fredag.  
Fransk: Gjør leksa i GC 
Tysk: Gå inn på 
https://freerice.com/categories/german 
Spill minst 15 min  
 
 

 

 

Matte: Filmlekse. Se 

infodelen på ukeplanen 

Norsk: Øv til 

fagsamtale i norsk. Les 

tekstene og 

gruppenotater. 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Fagsamtale om tekstene: Hør Her’a, Bunad og Karen. Vi forbereder oss til 

tentamen i bokmål i uke 19.  

Litteratur og samtaler 

ENGELSK 
We will continue the new topic: Choices. 

Choices and midterm 

MATEMATIKK 
Repetisjon - Vi repeterer fram mot tentamen  

Filmlekse til fredag – se infodelen på ukeplanen 

NATURFAG 
Vi presenterer fordypningsoppgaven. Alle må være klar til å presentere sin 

oppgave. Se GC for mer info. 

Bærekraftig utnyttelse av naturen 

SAMFUNNSFAG 
Vi fortsetter å lære om konfliktene i Midtøsten. 

Konflikter etter den Kalde Krigen 

 

KRLE 

 

Avslutttende skriftlig prøve om Religion vs Vitenskap og Religions kritikk kap.5 

Horisonter 

 

TYSK Das will  ich werden – vi øver på å snakke om ulike yrker 

FRANSK 
Mon avenir: Vi skal lære å snakke om framtidsplaner på fransk. Vi skal se på 

skolesystemene i ulike franskspråklige områder, og vi skal snakke litt om 

utvekslingsmuligheter til Frankrike. 

SPANSK Muntlig presentasjon av selvvalgt tema. Må være klare neste uke 19 

KROPPSØVING 
Egentreningsopplegg styrke eller kondisjon.  

Re-test av øvelsene i egentreningsprogrammet ditt.  

Lever treningsopplegg og logg i løpet av uken. 

MUSIKK 
Åsmunds gjeng gjør seg klare til fremføring av Hey Jude og de første 4-6 må til 

pers        Alle lærer Oddemarkasangen og øver til 17.mai       
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http://www.udir.no/lk20/planer/public/143216cec9fcbf213cc968d4428084e264b2f07b8c2368343f6524b948258bc583b8d84fcf1001e3ef0b0329e53e0017f12248b1cbcfce2ba04758b0025da30f8877489c1187d81c5b9f69ab7ea76371


 

 

 

  


