
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

• Dans – vi viser vår gruppes 1 min dans i sentralhallen for klassen på mandag. Husk å smile 

mens du danser.        

• Frist KH samf.kritisk kunst er utsatt til (senest) fredag 21.5.  

• Tirsdag – fagsamtaler i samfunnsfag 

• Onsdag - fagsamtaler i KRLE – bytter mot KH onsd. 

• Norsk – fremføring av novelleprosjekt 

• De som ikke har levert penger etter solidaritetsdagene kan fortsatt gjøre dette på VIPPS: 

Nummeret er: 626108. Husk å merke med elevens navn og klasse. 

• Rådgiver (Lars Erik) kommer på besøk til klassen torsdag 4. time. Det betyr at det blir 

naturfag 5.time mandag.  

• Valgfag fysisk: Gjør egenvurderingen på GC på mandag (Åpnes på mandag). 

 

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 

Samf: Vær klar til 

fagsamtaler. Se GC for mer 

info. 

 

 

 

 

Spansk: Gjør minst 30 min 

hjemmearb m deres reise til.... 

Matte:Jobb med del1 tentamen 

2019 

Tysk: Øv godt til fremføringen  

Fransk: Gjør leksa i GC 

Krle: Møt forberedt til 

fagsamtale 

Utdanningsvalg:  

Tenk gjennom om du har 

spørsmål til Lars Erik 

Eng: Gjør / Skriv svar på 

oppgave 9,10,11 side 187 i 

Stages 

 

 

Matte: 

Gjør ferdig del1 

tentamen 2019 

 

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Krle Naturfag Krle Kroppsøving Matematikk 

0930-1025 Språk Matematikk Matematikk Kroppsøving Norsk 

1035-1130 Samfunnsfag Samfunnsfag Språk Engelsk Mat og helse 

 1215-1310 Musikk 
Kunst og 
håndverk 

Engelsk Utdanningsvalg 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1320-1415 Naturfag Samfunnsfag  Norsk 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9C uke 18 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi jobber videre med novelleprosjektet. Denne uka blir det 

fremføringer. 

Periodeplan Novelle 

ENGELSK 
Film til teksten «The Blind Side» 

Making a difference 

MATEMATIKK 
Praktiske oppgaver knyttet til regneark. Vi begynner å repetere 

fram mot mattetentamen 

Periodeplan Sannsynlighet og statistikk 

NATURFAG 
Vi jobber videre med elektrisitet. Hva er effekt? Hva menes med 

ENØK?  Hvordan virker en generator? 

Periodeplan Elektrisitet 

SAMFUNNSFAG 

Vi jobber videre med temaet «Internasjonalt samarbeid og FN». 

Denne uka er det endelig tid for fagsamtaler. Alle må være klare 

på tirsdag. Se GC for mer info.  

Periodeplan: FN og internasjonalt samarbeid 

KRLE Humanetikk – Humanetikere – Etikk, verdier og fravær av tro 

TYSK 
Die Stadt – vi jobber videre med presentasjonen om en 

tyskspråklig by. Se oppgaven på GC – Fremføring onsdag 

FRANSK 
Paris: Vi skal kunne bestille hotellrom og spørre om veien på 

fransk. 

SPANSK 
«Vår reise til» Nuestro viaje a... En reiseskildring fra  

 Et latinamr. Land – un pais hispano-hablante 

KROPPSØVING 
Vi skal ned på Kongsgårdbanen og ha intervaller, elefantfotball 

og lekpregete styrkeøvelser 

Friluftsliv, ballspill, friidrett 

KUNST OG HÅNDVERK 
Vi fortsetter med Samfunnskritisk kunst frem mot siste 

leveringsfrist fredag 14.mai 

MUSIKK 
Dans 

Gruppearbeid vises frem torsdag       

MAT OG HELSE 
Wok- Å lære å woke grønnsaker, samt lage dessert 

Dokumentar- «Eit feitt liv»  
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