
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Vi får student i mat og helse i uke 4 og 5.  

 

Fagartikkelen i naturfag skal leveres i løpet av onsdag ettermiddag/kveld 

 

Vi har enda ikke fått grønt lys for å gjennomføre foreldremøter. Håper at vi får dette til før vinterferien. 

 

Onsdag 27.1 markeres Holocaustdagen. I denne forbindelse skal vi jobbe med et opplegg i regi av 

Arkivet i Kristiansand de to siste timene torsdag. Elisabeth vi forberede dere på dette i 

samfunnsfagtimene 

 

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 

Krle: Se 

classroom for 

leksa! 

Samf: Lekse i 

Classroom 

 

 

 

 

KH: Husk oppg.arkene om 

Kraftdyret  og se en episode av 

«De sju kontinenter» på Nrk1. 

Naturfag: 

Fagartikkelen må leveres i løpet 

av onsdag. Dere får jobbe med 

denne i 2. Time 

Eng: Read/listen to chapter 13-

16, in Holes, at home.  

Eng: 

Homework on 

GC 

 

 

 

 

M&H: Dere får denne timen til å 

ferdigstille prosjektet og levere i 

slutten av timen (rapport, 

podkast eller film).  

Norsk: Skriv ferdig den 

egenproduserte teksten 

(dikt/sangtekst) til heftet ditt. 

Matte 

Dere skal gjøre en oppgave i 

Geogebra som skal leveres inn 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Krle Naturfag 
Kunst og 
håndverk 

Kroppsøving Matematikk 

0930-1025 Språk Matematikk Naturfag Kroppsøving Norsk 

1035-1130 Samfunnsfag Norsk Språk Engelsk Mat og helse 

 1215-1310 Musikk Krle Engelsk Holocaustdag 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1320-1415 Utdanningsvalg Samfunnsfag  Holocaustdag 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9C – uke 4 
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Tysk: Øv godt på quizlet – link 

på Classroom  

Spansk Rita: Alle gruppene har 

klar kahooten, lagret m passord 

som ansvarlig har med!  

Fransk: Gjør leksa i GC 

til meg. Oppgaven legges ut på 

GC og sal leveres der 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi jobber videre med lyrikkheftet. Alle bør være godt i gang med analysen av dikt/sang. 

Lyrikkprosjekt 

ENGELSK 
We continue listening to/ reading the book Holes.  

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 jobber videre med temaet rusmidler. Dere må levere inn fagartikkelen innen 

onsdag 27/1. I timene skal vi jobbe med temaet Narkotika 

SAMFUNNSFAG 

Vi fortsetter å lære om 2.verdenskrig. På torsdag skal vi være med på et opplegg om 

Holocaustdagen. Vi forbereder oss til dette i samfunnsfagstimene. 

2.VK 

KRLE Jesus og Kristendommen 

TYSK 
Ich liebe dich – vi repeterer videre og jobber med noen verb som sier hva du gjør for 

andre personer og dyr (dativ) 

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.   

SPANSK Kahoot og repetisjonsoppgaver gjøres, avsluttes onsdag 

KROPPSØVING Vi fortsetter med basistrening (utholdenhet og styrke), og ballspill. 

KUNST OG 

HÅNDVERK 

Avslutte Innsektshotell på sløyden, Ny oppg med tegning og div, kunstuttrykk; Mitt kraft/ 

lykkedyr. 

MUSIKK Gitar – selvvalgt låt og bass- riff, c -durskalaen – Ny danseoppgave i hel klasse 

MAT OG HELSE 
Baking- å få luftig bakverk 

Kostholdsplanleggeren- å reflektere over hva mat inneholder 
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