
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

• Norsk: Vi fortsetter med fagsamtaler mandag. Skrivedag bokmål på torsdag 

 

• Framføring av fordypningsoppgaver i naturfag onsdag og fredag 

 

• Kroppsøving: Møt direkte på stadion kl 08.45. Ferdig skiftet.  

 

• Mus: Ritas gjeng begynner fremføring av Hey Jude onsdag. 

 

 

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 

Matematikk: 

Øve hjemme på tidligere 

tentamensoppgaver. De som 

ikke leverte Google-skjemaet 

i mattetimen fredag gjør dette 

i lekse til tirsdag 

Norsk: Lekse hele uken å 

lese over forberedelsesheftet 

til skrivedagen på torsdag.  
 

 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

Tysk: Gjør oppg i GC 
Spansk:   
Møt godt forberedt til å dele 
ditt tema m spanskgruppa  
Fransk:  
Lekser i GC. 
 

 

Norsk: Ha med fulladet PC, 

god mat, notater og annet 

du trenger til skrivedagen 

 

 

 

 

 

Matematikk: 

Øve hjemme på tidligere 

tentamensoppgaver 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

 

 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk 

Tentamen i 

Bokmål 

Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Norsk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Naturfag Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Engelsk 

1420-1515     

Ukeplan 10C uke 19 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi forbereder oss til skrivedagen på torsdag. De som ikke har hatt fagsamtale 

må også være forberedt på dette. 

 

ENGELSK 
We`ll watch «The Giver» 

 

MATEMATIKK 
Repetisjon - Vi repeterer fram mot tentamen  

 

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 lære om ulike konflikter i Midtøsten.             

Konflikter etter den kalde krigen 

KRLE 
 

Oppsummering – hva har vi lært denne våren?  

 

TYSK Die Zukunft 

FRANSK Vi jobber med repetisjon av «le passé composé». 

SPANSK 
Oppstart muntlig presentasjon med selvvalgt tema. Alle må være klare – 

Gleder meg        

KROPPSØVING 
Fridrett på stadion. Lengde og 800m.  

Fotball eller frisbee, valgfritt 

MUSIKK 

 

Ritas gjeng begynner fremføring gitar m.m. og sang og vi ser på 3 videoer fra I 

li og fjell       og øver på Oddemarkasangen  

 

 

VALGFAG 

 

 

 

 

Bærekraftig%20utnyttelse%20av%20naturen
http://www.udir.no/lk20/planer/public/e14405581e99aac3d0a7cf7aba97e1a52d28397f979d17dbd1a9cf1bbf37c5367bc97c5cd061dd66f46e49a7863e1a4fe2f29273edf4b21e84d16c7154a80e0d0577dd464d580b3e74137762743d728b

