
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon  

Vi oppfordrer alle i 10C til å bli med i skoletoget – og synge av full hals       

Oppmøte 08:50 på torget, plass nr. 21. Vi går trinnvis, 10. trinn går sist. 
 

Mattetentamen tirsdag 24. mai. Lurt å begynne å øve hjemme denne uka. Delprøve 1 fra 

høstens tentamen og førtentamen ligger ute i GC. Veldig lurt å jobbe med disse. 

Vi oppfordrer dere også til å benytte dere av mattehjelpen som tilbys onsdager kl. 13-14. 

 

Utv-timen mandag uke 21 blir matematikk 
 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

Spansk: Dere som skal fremføre: møt 

forberedt.Vi  

Tysk: Øv godt på glosene i 
quizleten 
Spansk Rita: Møt forberedt til 
presentasjonen dere som 
gjenstår. 
Fransk: jobb godt med 
presentasjon – Se GC 

Matematikk: 

Øve hjemme på tidligere tentamensoppgaver 

Tysk: Forbered deg på å kunne snakke ca 3 
minutter om temaene på de 2 Første sidene i 
muntligheftet. 
Spansk Rita: Repeter bøyning av verb i presens 
perfektum – se bak i gramm.delen 
Fransk:  
Jobb godt med presen -tasjoner. Leveringsfrist 

er fredag       Bon courage !  
Krle: Les om roller i kap. «Ungdom og seks-
ualitet» Horisonter. og skriv 4 faktasetninger 
fra si.157-159.   

Matematikk: 

Øve hjemme på 

tidligere 

tentamensoppgaver 

Norsk: Gjør ferdig 

oppgaven vi har jobbet 

med i timene. 

Samf: Lekse på GC 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving 

 

Naturfag Musikk Engelsk Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Naturfag Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag  Krle Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 20 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Filmanalyse 

 

ENGELSK 
We will continue working on our chapter about choices.  

Choices and midterm 

MATEMATIKK 
Repetisjon til tentamen 

Lurt å begynne å øve hjemme denne uka. Delprøve 1 fra høstens tentamen og 

førtentamen ligger ute i GC. Veldig lurt å jobbe med disse 

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

oppgave. Se GC for mer info. 

Bærekraftig utnyttelse av naturen 

SAMFUNNSFAG 
Konflikter i Midtøsten 

Konflikter etter den kalde krigen 

KRLE Ungdomstid.... og oppsummering- siste Krle time. 

TYSK Die mündliche Prüfung - repetisjon 

FRANSK 
Vurdering i fransk. Dere skal lage 2 presentasjoner i fransk og levere til fredag. 
Vi skal jobbe med dette denne uke. Info og vurderingskriterier ligger i GC. Jeg 

gleder meg til neste uke med dere!        

SPANSK 
Møt forberedt til presentasjon av valgfritt emne for de som gjenstår 

     Repetisjon 

KROPPSØVING 

Vi løper løype i Jegersberg, de som evnt er skadet planlegger selv hva de kan 

gjøre som alternativ trening (gå tur etc.) Husk mld hjemmefra hvis du absolutt 

ikke kan løpe.  

Vi møter på Grønn slette i Jegers klokken 0845. 

MUSIKK Hey Jude: Åsmunds gjeng står for tur igjen til å synge og spille for meg. 

UTDANNINGSVALG Vi ser ferdig Chernobyl 
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