
Ukeplan 10D Uke 39A 
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

Informasjon: 

 

Uke 39 

UDV-INFO: I løpet av uka må alle ha ønsket seg en arbeidsplass i arbeidsuka, som er i uke 46. Skriv 

deg på i klasserommet. Har du funnet arbeidsplass selv må du få med skjema som må godkjennes 

av arbeidsgiveren. 

Onsdag skal vi på Yrkesmesse. Vi har 1. time som vanlig, før vi tar buss sammen til messa. Ta med 

matpakke. 

 

Skolebilder:  

Mandag: kl10:10 – Klassebilde, klassen ønsker mafia tema.  

Torsdag: kl08:30 – trinnbilde 

Torsdag: kl12:15 – portretter, vi drar ned for å ta portrettbilder sammen kl12:15. Når du er ferdig går 

du videre til gymtimen.  

 

Hestmanden: kl10-12 – vi drar til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter for å besøke 

Hestmanden og lære mer om krigsseilerne.  

 

Elevrådet arrangerer kle-deg-ut-uke       Mandag: Blått, Tirsdag: Kjendis, Onsdag: Hodeplagg, 

Torsdag: Lærer, Fredag: Pysj    

 

Påmelding til Vanlig, men vondt, fredag 30.09. Husk underskrift fra foresatt  

 

Uke 40: Høstferie! Vi ses igjen på skolen mandag 10/10 

Uke 41: Vurdering i engelsk 

 

Ved ønske om kontakt, bruk Visma 

Tlf. kontor 38144420 Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka 

 

A-uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925  Engelsk Engelsk Matematikk Samfunnsfag 
Musikk 

 

0930-1025  Samfunnsfag UTV 

Utdanningsmesse 

Norsk 

Hestmanden 1035-1130  Norsk Matematikk Språk/Arb.liv 

 1215-1310  Matematikk Samfunnsfag  

Gym 

1320-1415  Valgfag Norsk  KRLE 

1420-1515  Valgfag         

 

 

 

https://www.minskole.no/oddemarka/artikkel/384624
https://www.minskole.no/oddemarka


Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

English: Work with your 

list of vocabulary words. 

Add 5 new words from 

the topic BLM and Civil 

Rights Movement  

Samfunnsfag: start et 

nytt dokument med 

notater. Legg til 

begrepne til kap. 5 

(s.135) 

Matte: Se video i 

Classroom, oppgave på 

ark 

UTV: Ha forberedt 2-3 

VGS retninger du vil 

undersøke på messa. 

 

Tysk: Pugg de modale 

hjelpeverbene  

Spansk: Lekse på GC  

Fransk: Gjør leksa i GC  

Musikk; vi ser filmene 

Tysk: Pugg bøyingen av 

de modale 

hjelpeverbene  

Spansk: Lekse på GC  

Fransk: Gjør leksa i GC  

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi skal fullføre reklameprosjektet og avslutte med lokal gullfisk - 
kåringer.   Reklame og påvirkning   

ENGELSK 

Democracy and Citizenship: We continue working with democracy and 

human rights. We prepare for the assessment we are going to have in 

week 41.   

MATEMATIKK 

Mandag jobber vi med repetisjon av innsettingsmetoden og 

addisjonsmetoden. Tirsdag repetere vi begreper som parentes, ledd, 

faktor og primtallsfaktorisering.  

Likninger og algebra 

NATURFAG 

 

Teknologi 

 

SAMFUNNSFAG 

Velferd og demokrativern: Vi jobber med hva som kjennetegner 

demokrati og diktatur, og vi reflekterer over hvorfor det er viktig å 

verne om demokratiske prinsipper.   

KRLE 
Vi ser på kristendommens og kirkens tidligste historie.  

Kristendommen   

TYSK 

 

Kapittel 1: Durch das Jahr. Vi øver på å bruke modale hjelpeverb til å 

beskrive været.   

 

FRANSK 
Répétition + Les vacances: Vi skal snakke litt om hva vi har gjort i 

sommerferien, samt å bli bedre kjent med øya Korsika.  

SPANSK 
Qué has hecho? Vi jobber med å skrive, snakke og lese i fortid. Vi 

lærer ord og verbbøying.  

KROPPSØVING 

 

 

 

 

Musikk 

 

Musikalens verden  

Vi avslutter musikal og opera med filmbestillingen fra Fontenen 

Kulturhus(hel klasse).   Bassøvelse(halv) 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/7996ea7cc37a5575e8e7acb1bb6f47e638633bcf4eb04fc6f6035ca97bf82d8a9891962a91ed84145ef2b1bd3290331a509616fd7023eb1c1d55467498d87f5f5064f31c1ba7783a5e1c0be8da1b259a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/7366f78a2a9aa89c0d5c18849e4f6e8be1b34e11c075c4009ea5b3024f644ab340b2e60a7fc5c36c1b4bfedc557e53c0eacb427f31dd2c25f5a250644b0107d666e88f2056bafac0999375bf199a0f04
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b5df834a1141aec9d9c9aa7f1b0d12caa5f397ee483d7a15e9016e86669ad40288f50aa2f4e0fe4cd89c52fabf048ca36ba17a66cb50b90c06ff5e2e57dc499c
http://www.udir.no/lk20/planer/public/9c3a6d043a7a6a74a7f0eb5ee9a3db6369a0f30c16d98bcf4d7e214a24c2f77216813c2118fc5ae12514411e0b41948fb2a6b44b437c9285bf0cc2e9391eeafbd34aa68a4678c9ae9f49ad3f25e5c560
http://www.udir.no/lk20/planer/public/dde098cde0363985d894bcb589476b806fcc9db5c7d806cccb461df2437297918b36fc51aafe6d8f5be1960e9eaf5e374ed7e92f4c3fb52ca92015950ab45b57946b527807bccc08d70a0ac73f508dc3
http://www.udir.no/lk20/planer/public/562026ad9d42f434e643c97950b072641261544ba16549e2ff72a31db937bd3be358fea20265ca261b06d3b25db689ef879d52ea92871a15431d43d54e3c1624
http://www.udir.no/lk20/planer/public/49f910f22603f6b3b697800d1e316b5fed34805db15f171af760d7785058ea15575f88f88f4c8f96f2a8227dc06435b9e29f9ac405d0d9eb5eb74952a8797b7fc3f91984b5b44024c1dd9fe340c4229a


 


