
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Foreldremøte i klasserommet på skolen onsdag 8. September klokka 1630. Vi må holde meteren så 

det er bare plass til en foresatt pr. Elev 

 

Klasseturen er nå på plass. Det blir Evje og vi drar mandag 27/9 til onsdag 29/9. Dette blir gøy! 

Samfunnsfag: Innlevering podkast fredag uke 37, skriftlig prøve uke 38 

 

Lund Ungdomsklubb 

Sted: Roligheden gård - Gratis inngang. 

Når: Onsdager kl. 19-22 /Hver fredag kl. 19-22. (Info om alt legges ut i SoME) 

Vi har aktiviteter som: Gymsal, formings aktiviteter, gratis kveldsmat, bakegruppe, airhockey, fotballspill, 

luftgevær, selskapsleker, Mario- kart, Fifa 21 med mer. 

Facebook: Marie Lund. Instagram: Marielund1.  Snap: marie-lund 

Kontaktinfo fritidsleder: Marie Andås, E-post: marie.andaas@kristiansand.kommune.no , Tlf: 971 94 500 

 

 

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 

Krle: Les s.21-22 i 

Horisonter og svar skriftlig 

på oppg. 4 s. 23. 

 

 

 

 

Tysk: Øv på quizlet i 
Classroom (samme som 
sist uke) 
Spansk Rita: Gjør ferdig 
arbeidsheftet fra torsdag 
forrige uke.  
Fransk: Gjør leksa i GC. 

 

Matte: se lekse til fredag 

Tysk: Du skal være ferdig 
med ett avsnitt om hver av 
årstidene  
Spansk Rita: Gjør oppg på 
Classroom.  
Fransk: Gjør leksa i GC. 
 

Naturfag: Jobb med 

fagartikkelen. Viktig at dere 

nå er i gang med denne. 

Matte: Lever oppgaven på 

som ligger på GC. 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Utdanningsvalg Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Samfunnsfag Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Naturfag Engelsk Norsk Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Utdanningsvalg Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 36 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi jobber videre med temaene muntlig kommunikasjon og nynorsk. Særlig fokus 

på debatt og retoriske virkemidler. Periodeplan Å delta muntlig 

 

ENGELSK 
Read, talk and do tasks to learn more about different relations.  

Relations 

MATEMATIKK 
Funksjoner – Tabeller og grafer. 

Periodeplan Funksjoner 

NATURFAG 
Celler og Arv. Vi jobber videre med arv – gener, DNA og kromosom. Informasjon 

om fagartikkelen dere skal lage i dette emnet finner dere på Google Classroom. 

Periodeplan Celler og arv 

SAMFUNNSFAG 

Vi fortsetter å lære om politiske partier, Stortingsvalget, regjeringsdannelse og 

demokratideltakelse. Vi begynner å lage podkast! 

Stortingsvalg og medborgerskap 

 

KRLE 
Vi fortsetter med Valg og Verdier som tema: Avslutter politiske valg og ser på 

nytt verdivalg Periodeplan 1: Valg og verdier   

TYSK 
Periode 1: Durch das Jahr. Vi jobber med å snakke om de fire årstidene, 
månedene som er knyttet til de ulike årstidene og hvilket vær vi kan vente oss i 
årstidene. 

FRANSK 
«Et toi, qui es-tu?»: Vi repeterer kort fagstoff fra 8. og 9. trinn, og jobber med å  

presentere oss selv og stille spørsmål til hverandre. 

SPANSK 
Vi repeterer litt mer med Å skulle/ IR A før vi begynner på nytt tema torsdag og 
neste uke: Qué has hecho/ Hva har du gjort 
Periodeplan 1: Repetisjon   

KROPPSØVING 
Utegym i nærområdet med vikar.  

 

MUSIKK 
Helklasse: Vi snakker om handlingen på ulike operaverk. Vi 

snakker også om sjangeren operette. Musikalenes verden! 

 

UTDANNINGSVALG 

 

 

 

VALGFAG 
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