
Ukeplan uke 39, 10D 
 

   Oddemarka skole       
Informasjon: 
Mandag til onsdag er vi på klassetur! Frammøte ved Gimlehallen 10.45 for transport på mandag. Du 

finner turlappen under dokumenter på hjemmesiden. Vi gleder oss!       

 
Vi bytter om en engelsk og norsk-time, for å få til en sammenhengende skriveøkt i engelsk på fredagen.  
Du trenger ikke å forberede deg noe til dette.  
Og dere? Denne uken er det mye til fredagen (norskprosjekt for eksempel). Et godt tips er å bli ferdig 
med dette allerede til torsdag!  
Kroppsøving: det er alltid mulig å trene alternativt om noen er skadet, så møt opp i riktig tøy selv med 
skade. Det legges opp til sykkel, styrke, etc. 
 
 
Fredag: Matteprøve (Geogebra, Pytagoras og formlikhet) Husk kalkulator og pc. 
             Samf, innlevering av særoppgave. 
 
Kontakt/info:  
Hakon.abelsath@kristiansand.kommune.no 
Lindis.helen.haugen@kristiansand.kommune.no 
 
Tlf. kontor 38144420   

TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30 - 09.25 Nat Samf Krle Språk/Arb Engelsk 

09.35 – 10.30 Norsk Eng Mus / Nat Krø Engelsk 

10.40 – 10.35 Mat Norsk  Mat Krø Språk/Arb 

12.15 – 13.10 Samf Musikk Norsk Nat Matteprøve 

13.20 – 14.15 Rle Mat (10.50-12.50) NORSK UTV 

14.20 – 15.15 Valgfag     

 

 
 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

TUR! TUR! Tysk: Bruk quizleten 
som ligger i GC, øv 
godt. 
Spansk: Sjekk leksa i 
GC. S 
Fransk:  
Se lekser på classroom 
 

Husk å stille med fulladet PC til en totimers-
skriveøkt i engelsk.  
 
Matte: Jeg er klar til prøven. Husk kalkulator 
og pc. 
 
NORSK: Levere språkprosjektet på google 
classroom. 
Samf: Innlevering av særoppgave i 
Classroom. 
Tysk: Keine Hausaufgaben 
Spansk: Bruk quizleten som ligger i GC. 
Fransk:  
Se lekser på classroom 

http://www.minskole.no/minskole/oddemarka/pilot.nsf
mailto:Hakon.abelsath@kristiansand.kommune.no
mailto:Lindis.helen.haugen@kristiansand.kommune.no


 
FAG TEMA LÆRINGSMÅL 

Engelsk Writing I show my ability of writing English  

Norsk Språkprosjekt Ferdig prosjekt ila uka       

Matematikk Geometri 
Jeg kan regne med pytagoras og formlikhet. 
Jeg kan bruke Geogebra til å løse oppgaver 

Samfunnsfag 

Fattigdom og 
befolkning 

Jeg har jobbet godt med oppgaven på skolen og 
hjemme. 
Jeg har sjekket oppgaven min i forhold til punktene i 
oppgavebeskrivelsen. 

KRLE   

Naturfag Arv og genetikk Jeg kan forklare hva DNA er. 

Tysk 
 Das Wetter 

Fragewörter 

Jeg kan si hvordan været er og hvordan det var i går 

Jeg kan minst seks spørreord på tysk 

Fransk   

Spansk 

Presens perfektum Jeg kan fortelle om hva jeg skal gjøre denne uken og 

hva jeg gjorde forrige sommer 

Jeg kan minst seks spørreord på spansk 

Musikk Går bort pga. tur  

Kroppsøving Fotball 
Jeg viser mine ferdigheter samtidig som jeg evner å 
gjøre andre gode. Været avgjør om vi spiller inne eller 
ute. 

 
 


