
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Norsk: På fredag skriver vi refleksjonsnotatet til lyrikkmappen.  

 

Vi satser på at vi får lov til å gjennomføre foreldremøte før vinterferien. Foreløpig har vi fått beskjed 

om å vente til etter 4. februar.  

 

Neste uke (uke 6) blir det prosjektuke. Mandagen blir vanlig mens resten av uka følger egen 

timeplan. 

 

FYSISK: Vi skal på skøyter på mandag. Ta med litt ved og noe varmt å drikke hvis du vil. Husk 

passende tøy, tilpasset temperatur.  

 

Musikk: Husk å synge på sangen hjemme og øve gitar de som har        

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 

M&H: Absolutt siste 

sjanse for å levere inn 

prosjektet! (film, rapport 

eller podkast).  

 

Samf: gjør ferdig 

oppgaven du begynte på 

i timen på mandag. 

Matte: Se lekse til fredag 

Tysk: Øv på og lær deg 
bøying av personlig 
pronomen i nominativ, 
akkusativ og dativ (s 
138) 

Norsk: Jobb med 

lyrikkheftet 

Eng: GC. Homework, 

Listen to Holes. 

 

 

 

 

Matte: På Google 

Classroom ligger det en 

matteoppgave som skal 

gjøres i Geogebra og 

leveres i GC 

 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag/Musikk Naturfag 
Kunst og 
håndverk 

Kroppsøving Matematikk 

0930-1025 Språk Matematikk Matematikk Kroppsøving Norsk 

1035-1130 Samfunnsfag Norsk Språk Engelsk Mat og helse 

 1215-1310 Norsk Krle Engelsk Naturfag/Musikk 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1320-1415 Valgfag Samfunnsfag  Norsk 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9C – uke 5 
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Naturfag: 

Svar på spm 1-5 side 92 

Spansk Rita: Se 

classroom 

Fransk: Gjør leksa i GC 

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Vi jobber videre med lyrikkheftet. Alle bør være godt i gang med analysen av 

dikt/sang. Vi skriver refleksjonsnotat på nynorsk i timen på fredag. 

Lyrikkprosjekt 

 

ENGELSK 
We continue listening to the novel Holes, both in lessons and at home. 

American literature - Holes 

 

MATEMATIKK 
Vi jobber videre med funksjoner. Denne uka skal vi lære å tegne/tolke 

funksjoner i Geogebra 

Periodeplan Funksjoner 

NATURFAG Rusmidler. Vi skal gjøre oss ferdige med temaet rusmidler.  

SAMFUNNSFAG 
Vi fortsetter å lære om 2.verdenskrig. Denne uka skal dere blant annet velge 

tema dere vil fordype dere i.  

2.VK 

KRLE 
 

Kristendommen på sporet av Jesus m fl.  

TYSK 
Vi jobber med kapittelet «Ich liebe dich» Grammatikk: Personlig pronomen i 

nominativ, akkusativ og dativ 

 

SPANSK 
Vi jobber med temaet: «Fremtid med IR A». Dere jobber med viktige gloser og 

uttrykk, og lager en enkel dialog om temaet. 

Periodeplan: Mis planes para el fin de semana 

FRANSK 
Vi jobber med temaet «Bon appétit!». Dere skal kunne bestille mat og drikke 

på fransk, samt at dere skal kunne litt om franske matretter og mattradisjoner.  

KROPPSØVING 
Skøyter på Jegersbergsvannet. Ta gjerne med noe varmt å drikke.  

Basistrening og vinteridrett 

KUNST OG HÅNDVERK 

 

«Utrydningstruet» og ferdigstillelse på sløyden innen 

vinterferien 

MUSIKK 
 

Dans i hel klasse og fortsatt gitar, bass og sang i halv klasse 

MAT OG HELSE 
Gjærbakst- å lage dekorative, fylte boller 

Dokumentar- om matsvinn 
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