
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Vi vil takke alle foresatte for innsatsen under  

10. trinnets vårball.  

 

Brilleinnsamling: I uke 17 & 18 skal innsatts for andre på 8. trinn samle inn gamle briller og solbriller til 

prosjektet, «Vision For All». Det blir premie til den klassen på skolen som klarer å samle inn flest briller. 

 

Solidaritetsdag torsdag: Vi jobber for å samle inn penger til barn i Cape Town. Ta med jobblapp på mandag 

 

PISA: Mandag skal 1/3 av klassen delta på Pisa-undersøkelsen. Dere møter klokka 0900 i klasserommet til 10D. Dere må ha 

med PC, skrivesaker og kalkulator 

 

Skolekino: Tirsdag skal vi på Kino. Møt opp utenfor Aladdin Kino senest 0820. Filmen varer 1 time og 15 minutter så etter 

filmen må alle være tilbake på skolen til 3. Time som starter kl. 1035 

 

Krleprøven blir tirsdag uke 18. 

Fagsamtaler i grupper i uke 18 

 
Tentamensdatoer: 

Fredag 29. april – Engelsk 

Torsdag 12. mai – Bokmål                               

Tirsdag 24. mai – Matte 

 

Minner om at det er mulighet for å få ekstra hjelp i matematikk i leksehjelptiden onsdager fra kl. 13-14 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving 
Skolekino 

 
Møt utenfor 

Aladdin senest 
0820 

Naturfag Musikk 
Solidaritetsdag 

 
Vi jobber for å 
tjene penger til 

skolegang for barn 
i slummen i Cape 

Town. 
 

 
Vær kreative! 

Takk for din 

innsats! 

 

Tentamen i 

Engelsk 

0930-1025 Kroppsøving Fremmedspråk 

1035-1130 Norsk Musikk Samfunnsfag 

 1215-1310 
Kulturell 

skolesekk 
Engelsk Naturfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  

1420-1515     

Ukeplan 10C uke 17 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Krle: Reflekter skriftlig over 

påstanden: «Religiøse 

mennesker er uenige i all 

religionskritikk men Freud 

var enig». Ca halv side på 

pc.  

Norsk: Forbered deg til 

fagsamtale neste uke 

 

 

 

 

 

 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

Samf: Les s.162-168 i 

Kosmos 10 om Midtøsten. 

Ta notater. 

 

Tysk: Gjør ferdig oppgaven 
1-8 i GC: Fragen zum Film 
“Fack ju Göhte”  
 
Spansk Rita: Du har 
skrevet plan/ disposisjon 
med minst 4 punkter for din 

presentasjon        

 

Husk å vippse penger til 

626108. Hvor mye kan vi i 

fellesskap klare å tjene? 

Vi satser på å klare mer 

enn i fjor!  

 

 

Engelsk skrivedag 

 

Ha med:  

- Fulladet PC 

- Stages 

- Headset 

- Sunn og god mat 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi forbereder oss til fagsamtale i uke 18 om tekstene: Hør Her’a, Bunad og 

Karen.   

Litteratur og samtaler 

ENGELSK 
We start preparing for the midterm at the end of April and we’ll touch on the 

new topic: Choices. 

Choices and midterm 

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 med temaet «Konflikter etter den kalde krigen». Vi lærer mer om 

konflikter i Midtøsten.  

Konflikter etter den Kalde Krigen 

KRLE 
 

Øve til prøven uke 18  kap. 5: Religionskritikk, Religion + vitenskap 

 

TYSK 
Ich lerne aus meinen Fehlern – vi jobber med prøven og prøver å tette hull 

 

SPANSK 

 

Selvvalgt tema innenfor Spansken for muntlig presentasjon som avslutning på 
skoleåret. 
 

KROPPSØVING 
Vanlig kroppsøving for de som ikke har PISA. Vi tar ettertesten av 

egentreningsopplegget neste Krø-time når alle er tilstede. Møt i hallen.  

MUSIKK 
 

Øve på sang, gitar, piano, bass :Hey Jude.  
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