
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon:  Håper dere alle har hatt en nydelig påske og møter friske og raske        

 

Solidaritetsprosjekt: Torsdag 28.04 er det duket for Solidaritetsprosjektet. Da skal elevene være hjemme og arbeide for å 

samle inn støtte til prosjektet. De får informasjonsskriv i løpet av uken.  

 

Naturfag: Vi begynner å framføre fordypningsoppgavene i naturfag  

Krle: Vurdering skriftlig i uke 17 

 

Tentamensdatoer: 

Fredag 29. april – Engelsk 

Torsdag 12. mai – Bokmål                               

Tirsdag 24. mai – Matte 

 

Gira på å bli bedre i matte! 

House of Math arrangerer mattehjelp 2 timer hver uke fram til sommeren 2022. Det kommer to-tre faste mattementorer til 

skolen som vil gi deg: 

- Hjelp til alt du lurer på i matte 
- Tett oppfølging og hjelp til å sette mål 
- Hjelp til lekser, øving til prøver og tentamen 
- Tilgang til hjelpemidler og øvingsoppgaver på www.houseofmath.com 
- Ekstra utfordringer for de som ønsker det 

 

Tidspunkt: Hver onsdag kl 13.00-15.00. Første onsdag er 20.04.22 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 

FRI 
 

2.påskedag 

Matematikk Naturfag Musikk Engelsk Matematikk 

0930-1025 Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Engelsk Naturfag Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Krle  Krle Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 16 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.houseofmath.com%2F&data=04%7C01%7CAsmund.Farestveit%40kristiansand.kommune.no%7C8bbc28bd550e48e9ea8708da193a1b82%7Cb04c18cefe494383823547f395f07474%7C0%7C0%7C637850034597642505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=R7hFrrTsne04mKZWe4qHRSOWgSwujhTJbDHYPsQL2bw%3D&reserved=0
mailto:rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
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Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Naturfag: 

Presentasjon av 

fordypningsoppgaver 

Tysk: Øv godt på glosene. Link på 
GC 
Spansk: Du har valgt 
fordypningstema alene el i par. 
Fransk: Vurdering for de som ikke 
har hatt prøve i adverb/bindeord. 
Se lekser for info. 
Samf: Les s. 174-179, kosmos. 

Gjør oppg. 3-6, «finn svar i 

teksten». 

 

Tysk: Gjør ferdig oppg fra timen tors 
Norsk: Lekse på GC 
Spansk:Øv litt til lekseprøven vi hadde 
skriftlig – tar den på nytt på pc. 
KRLE: Gjør oppg. 8-10 s. 125 om Rel. 

Kritikk . 

 

 

 

 

 

Naturfag: 

Presentasjon av fordypningsoppgaver 

Samf: Lekse på GC 

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Vi begynner arbeidet frem mot fagsamtale om tekster. Vi hører også resten av 

lydboken Hør Her’a, som er viktig for fagsamtalen. Selv om vi er «ferdige» 

med sidemålet, vil vi fortsatt ha et drypp i uka, for å holde det vedlike!  

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 sannsynlighet og kombinatorikk fra 9. trinn.  

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

oppgave. Se GC for mer info. 

Bærekraftig utnyttelse av naturen 

SAMFUNNSFAG 
 

Konflikter etter den kalde krigen 

Introduksjon til nytt tema: Årsaker, hendelser og FNs-rolle. 

KRLE 
Religion, vitenskap og religionskritikk 

Øver (hjemme)  frem mot skriftlig prøve neste uke.  

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

FRANSK 
Vi girer ned og koser oss med filmen Den fabelaktige Amélie fra Montmartre.  
De som ikke har hatt vurdering i adverb og bindeord skal ha prøve på onsdag. 

SPANSK Fordypning og film: Forsøker vise Parallelle mødre på netflix. 

MUSIKK 
Fortsetter etter lang pause med gitar og sang m.m og evt This is me. Mistet 

endel timer og må være effektive for å komme i mål med individuelle 

vurderinger fom uke 18.  
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