
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Norsk: Denne uken blir det fremføring av fordypningsoppgaven. 

Musikk: Åsmunds gjeng – Møt forberedt siste gruppe for fremføring og Ritas: 1 gruppe igjen som kan 

fremføre etter siste time tirsdag eller onsdag. Avtaler mandag. 

 

Konferansetimer: Neste uke blir det konferansetimer. Innkalling kommer. 

 

Tentamensdatoene: 

Onsdag 6.april – Sidemål                        Torsdag 12. mai – Bokmål  

Fredag 29. april – Engelsk                      Tirsdag 24. mai – matte  

 

 

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 

Norsk: Vær klar til å 

fremføre 

fordypningsoppgaven 

Krle: Møt forberedt til 

spørsmål fra punkt 1.9 på 

GC om Sikhismen ... 

Jehovas v. osv. 

 

 

 

Samf: Hold deg oppdatert 

på nyhetsbildet. Vi følger 

situasjonen i Ukraina.  

Tysk: Øv på gloser – link til 
quizlet på it’s (gloser s 80-
81) 
Spansk: Se GC for lekser 
Fransk: Gjør leksa i GC 
 

 

Norsk: Vær klar til å 

fremføre 

fordypningsoppgaven 

Tysk: Skriv minst 5 
faktasetninger på tysk om 
Sveits. 
Spansk: Se GC for lekser 
Fransk: Gjør leksa i GC 
 

Matte: Gjør leksa på GC 

 

 

 

 

 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Naturfag Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Utdanningsvalg Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi begynner fremføringene av fordypningsoppgavene. 

Språk i Norge 

ENGELSK 
The USA in the Twentieth Century 

We keep on learning about modern history in the USA, and start focusing on 

what you would like to learn more about.  

MATEMATIKK 
Personlig økonomi: Vi jobber med lån. Hvordan sette opp lån i Excel 

Vi jobber også med forsikring 

Periodeplan Personlig økonomi 

NATURFAG 

Bærekraftig utnyttelse av naturen. Global oppvarming 

Vi begynner å se på fornybare energiklider 

Dere vil snart få en fordypningsoppgave som dere skal jobbe med både 

hjemme og på skolen 

Periodeplan bærekraftig naturutnyttelse 

SAMFUNNSFAG 
Verden i dag. Vi følger situasjonen i Ukraina og fortsetter å lære om 

bærekraftige ressurser.  

BÆREKRAFTIG RESSURSBRUK I VERDEN 

KRLE 
Avslutter (med utspørring om) de 4 religionene Sikhismen, Bahai, Mormoner 

og Jehovas vitner. Ulike trossamfunn 

TYSK Jeg kan si noe om Sveits og Matterhorn 
Jeg har kontroll på de tre gruppene med preposisjoner 

FRANSK À mon avis: Vi skal lære å uttrykke mening og diskutere på fransk. 

SPANSK 
Mi rutina diaria 
Vi øver oss på å kunne fortelle muntlig om dagligdagse rutiner. 

KROPPSØVING 
Vikar denne uken- vikar har fått opplegg, men har også fått frihet til å lage 

egen økt.  

MUSIKK Siste runde på band fremføring for de som har vært syke, borte  
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