
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

NB! Onsdag er det elevsamtaledag. Dere får oversikt over tidspunkt på mandag. I forkant av 

elevsamtalen skal dere besvare et google-skjema. Dette legges ut på Hjemmekontor9C 

mandag og skal besvares innen tirsdag 

 

Solidaritetsløpet torsdag 4. time: Husk kostyme! Hva slags tema vil vi ha?  Og gode løpesko 

 

VALGFAG: FYSISK AKTIVITET: På mandag skal vi i Vabua og ake. Ta med passende tøy og 

utstyr!! Hvis du heller vil løpe en tur kan du det, da starter og slutter du fra Vabua. (ta med rett utstyr) 

 

 

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: Jobb videre med 

fordypningsoppgaven 

 

Krle:  Gjør oppg.8 s 91 

om Thomas skriftlig ca. 

½ side max. 

Naturfag: 

På GC (9C Naturfag) 

finner dere en PDF om 

ELEVSAMTALEDAG 

 

Tysk: Gjør oppg 3 s 79 

 

Spansk:  Se classroom 

 

Fransk: Gjør leksa i GC. 

 

Eng: Listen/ read 

chapters in Holes. 

(check GC). 

 

 

 

 

 

 

Norsk: Frist for å 

levere lyrikkmappa i 

dag kl.16.00 

 

Matte: 

Lekse på Kikora 

(oppstilte lengre 

likninger). Jeg sjekker 

at leksa er gjort 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag/Musikk Naturfag 
Elevsamtaler 

 
Kom på skolen til 
oppsatt tid (vær 

ute i god tid) 
 

Resten av dagen 
jobber du hjemme 
med oppgaver i 

norsk og 
samfunnsdag 

Kroppsøving Matematikk 

0930-1025 Språk Matematikk Kroppsøving Norsk 

1035-1130 Samfunnsfag Norsk Engelsk Mat og helse 

 1215-1310 Norsk Krle Solidaritetsløp 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1320-1415 Valgfag Samfunnsfag  Norsk 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9C – uke 7 
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seksualitet fra 

Tellus10. Les de 4 

første sidene 

Husk: 

Alle må fylle ut 

googleskjema i GC 

(Hjemmekontor 9C) 

som forberedelse til 

elevsamtale. 

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi fullfører lyrikkmappa og intensiverer arbeidet med sidemål!  
Lyrikkprosjekt 

ENGELSK 
We continue reading/listening to Holes. Hopefully we can finish 
it during the week.  
American literature - Holes 

MATEMATIKK 

Vi jobber videre med funksjoner. Denne uka skal vi lære å 

tegne/tolke funksjoner i Geogebra 

Periodeplan Funksjoner 

NATURFAG 
Vi arbeider videre med temaet seksualitet denne uken og uken 
ettervinterferien. Prøve i uke 10 
Periodeplan Sex og samliv 

SAMFUNNSFAG 

Vi fortsetter å jobbe med fordypningsoppgaven om 2.VK. Vær 
klar til fremføringer og innleveringer av fagartikler i uken etter 
vinterferien (uke 9).  
2.VK 

KRLE På sporet av Jesus – Thomas evangeliets hemmeligheter 

TYSK 
Ich liebe dich. Vi jobber videre med dativverb som forklarer noe 
vi gjør for andre (gratulieren, danken, helfen, gehören, 
schmecken, fehlen) 

FRANSK 

Bon appétit! Vi skal ha muntlig vurdering i uke 9, og vi skal på 
mandag jobbe med rollespill/spontansamtaler. Tenk gjennom 
om du vil jobbe med avtalt rollespill (lav-middels) eller 
spontansamtale (lav-høy). 

SPANSK Se classroom for øvelse frem mot vurdering uke 9 – etter ferien. 

KROPPSØVING 
Vinteridrett eller opplegg i hallen. Time will show. Får beskjed til 
uka avh av temperatur og føre.  
Basistrening og vinteridrett 

KUNST OG HÅNDVERK 
Vi fortsetter med ny tegneoppgave og kunstuttrykk – analyse  og 
avslutter med siste gruppe på sløyden 

MUSIKK Gitar og sang øvelse før fremføring 3. Gang etter vinterferien.  

MAT OG HELSE 
Fylte boller- vi feirer fastelavn 
Økologisk mat- vi ser en dokumentar som viser hvordan 
økologisk jordbruk kan være vanskelig og tidkrevende 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/6b4a63348a7b0c3e685dcbf489debdc20ebadbf68b576e70b6827e85da75921a2e4624946bb681bc00f634e11d35e4a6927c89dd6b5054b11a41a63dc4e4986c79326e9da01a0c3751f14f33bda3a1f5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/fdc4c723344edf36f52200885ff31810689b482f2ef0221e93ab81c011973138bac78b30e30f9fa1829433bae4f2641e5a47365c8d44f4fb8c5b45907db8ff3fbc62a03b1a5669686dcdef9e5e0934c3f35b607c8684676881c5df7d62f0dbc61414147da4c7a18e006d59ed0b7e8e2d
http://www.udir.no/lk20/planer/public/384f1dd054983cfba30f3686b5180ccec852bdd10aabcd2f74dc7d603107f90c72d987f192fd414555bfce50907d02c362ffe915f1072a15701652d0be3dc4f49c61e37148d5f02989b17a14386c9c7d1141d933797e13a3cb4fdfe2ad4ea54a9eeaee94332987a2dcad25b1ddea03dd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/6cd52a1eb0241c495331abbf7d24015c4a1e0346c1095709d3aaa9aceb1d4adc3af405a3b6e313ea43e835f1891fc8b7f8e3668c6b352fe66926f204dc7b001f1cbcf1a8b14a0807d29d9cfd63ec31bbbbbfac70ad2130a5da028e2531e0250c
http://www.udir.no/lk20/planer/public/21de0e6fbd800e2545d31bb826903b6b857dd08362944d822282e5c0ad2e730245eeb1609de05bdeb88f7bcf9f8512a7cdbe2302507d59635e40e20cbbf16ae0f1745674f49ba8ca10bac8c646252ea24584ac139479dc26f44e1e576691fcc2
http://www.udir.no/lk20/planer/public/600a21f587e2a9e2ad5bcfc883e1b7dbe17210332eb9f050124b64e0817c45a92f91e1cb95fea27b3e21cdf984c9c90ebb49801b058083bbdaad1a40d04e6db14a6d52d842726d156197940ffba50b1a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/123eb0d2aaba7c20f4b3c0a4992cef07266748d7fbceda4b7fa25772e25d231f839e394ac46c0f1d756f9d3843741521fa98f85a3a53da591563a24eaceb38f51647c6538567b515feb080dab511794cd5fff1fc97e4f32ccb128771042c4ca3


 


