
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Hvis eleven skal være hjemme pga karantene, så legges det ut hjemmeundervisning på GC. Gå inn 

og sjekk der. 

 

Uke 4: Vi kommer til å kjøre et opplegg rundt Holocaustdagen i år.  

 

Uke 6: Uke sex er et viktig tema! Vi skal ha oppløst timeplan mye av uke 6, hvor det meste 

omhandler de ulike elementene rundt dette temaet. Derfor har vi en boks i klasserommet for 

innsamling temaer eller spørsmål dere ønsker å ta opp. Helt anonymt. Denne vil bli samlet inn i 

slutten av uka. Slik at vi kan tilpasse uke sex til deres temaer og ting dere lurer på.  

 

Alle må ha med seg headset til engelsktimene fremover.  

 

Innleveringer: 

• M&H – frist mandag for innlevering av manus/film/pp i CR. Fremføringer i 

krydderprosjektet også på mandag.  

• Gym - frist tirsdag 

• KRLE – frist fredag – refleksjonsnotat om en religiøskonflikt. Denne må jobbes med 

som lekser. 

 

Husk forkle og gymklær.          

 

Husk leksehjelp onsdager 13-14 

 

Kontakt: Robert.Johan.Hammond@kristiansand.kommune.no 

Ellen.Gry.Schneidereit@kristiansand.kommune.no  

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

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Norsk  Engelsk  Engelsk Norsk Språk 

0930-1025 Nat Mus Språk  Samfunnsfag 

KH MH 

Samfunnsfag 

1035-1130 Matematikk Norsk  Naturfag Matematikk 

 1215-1310 Mat og helse 

Kroppsøving 

Matematikk KRLE NAT MUS 

1320-1415 Valgfag  KH Norsk  

Ukeplan 9D Uke 3 (A) 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

NO: Basisboka. Lese 

sidene 239-244 

 

English: Les/lytt til kap: 

17-21. Og se oppgaven 

som ligger på GC. 

De som har ikke utført 

oppgaven: Starter 

Baseline Diagnostic 

(Pre), i Quill.org må 

gjøre dette. Siste frist!  

 

Tysk: Gå gjennom PP 

fra timene (ligger på 

GC) Test deg selv på 

setninger 

 

Spansk: Pugg verbene 

vivir, escribir og ir 

 

Fransk: Gjør leksa i GC 

 

Naturfag: Gjør ferdig 

oppgaven i heftet dere fikk 

om kraft. Ta med på skolen 

KRLE: Jobb med 

refleksjonsoppgaven, 

oppgave ligger ute på 

classroom. 

Matte: Gjør så mye du får 

til på test deg selv arket-

ligger i CR 

 

 

 

NO: Basisboka, s. 

246 oppgave 

3a+b eller 5 

 

Sam.fag – del 

tidslinje oppgaven 

med de i gruppen 

din og jobb 20 

min hver med 

tidslinjen.  

 

Naturfag: Gjør ferdig 

oppgaven i heftet dere 

fikk om kraft. Ta med 

på skolen 

 

KRLE: Innlevering av 

refleksjonsoppgaven.  

 

NO: Gjere ferdig heftet 

i Lyrikk, levere inn 

 

Musikk; frisk opp 

bass/bånd/hvor er rett 

tone? 

Matte: Gjør så mye du 

får til på test deg selv 

arket-ligger i CR 

Tysk: Repeter presens 

perfektum - liten 

prøve 

 

Fransk: Gjør leksa i GC 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Lyrikk 

 

 

ENGELSK 

 

Let's Read: Holes 

 

MATEMATIKK 

Algebra 

Algebra, parentesregning. Oppsummering og egenvurdering  

 

NATURFAG 

 

Fysikk 

 

SAMFUNNSFAG 

 

Andre verdenskrig 

 

KRLE  

1420-1515 Valgfag     

https://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyo/E/design.html
https://esl-bits.net/ESL.English.Learning.Audiobooks/Hoyo/E/design.html
https://www.udir.no/lk20/planer/ProjectPlan_ce7f9e03-421e-496b-a376-6f36be8688b0
http://www.udir.no/lk20/planer/public/d9a7cb3da3c36dbf00d48e159941aace1f6e5104f7e22f3640637e9d0cac935c23ad8cd05a4efe0683aa32ce456126a98267d74011398ed50a815a5e83eac6813e7e16dfb722cd582acaa1122493a930
http://www.udir.no/lk20/planer/public/152fc663defaeba7e721032ba7e380eef164601ae1b7a9795103a51a63ed9165f6834194489329c8014a859b4160302a003d61c7399e23bf4439bb41cdbbdc03066938e735dc8456e8668ca328fd2b29
https://www.udir.no/lk20/planer/ProjectPlan_67356d95-13da-4941-9eca-001962722fcc
http://www.udir.no/lk20/planer/public/085581695026ccb4411be7ca8e1ec3dc57cd2e6fa176c398ad70ce8e941214fcf0b136bc066e10b2e26585cdacfa88814a284783221e7d216f46cd6f74ef9dbd00fc58bf49c6d9b96944bcf32f82be47


Konflikt og Kjærlighet  

 

TYSK 

 

Ich liebe dich 

Presens prefektum 

 

FRANSK 
Bon appétit! Vi skal lære å bestille mat og drikke på fransk, og bli 

kjent med noen franske matretter og matradisjoner. 

SPANSK 

 

 

 

KROPPSØVING 

 

 

 

Kunst og Håndverk 
Hel klasse: Samfunnskritisk kunst 

Halv klasse: Hylledesign 

 

Mat og Helse 

 

Krydder i maten, 3.periode 

 

Musikk 

 

Periode 3: Bass 

Og notelære 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/ae0c1f5d1a86eaea03425986bab8fe945e006bd1b8be2303745a355636a6c044c6d1f3f091b314846e1b7c779d26d29a72cb3baabf8e24aeece472c07312eab06ca64e2118dc83c65c3cc76ff9be6774
http://www.udir.no/lk20/planer/public/5220926aab46d9f1952e09e698bd27f72f55a42caaf75ed597cdc10f2770843201bc3c7662a8a59e2a2dd117fe901d1bc475e144a034bdb10edcd5add26a88ccebee298b585699bfc8062edcfbe12b09
http://www.udir.no/lk20/planer/public/600a21f587e2a9e2ad5bcfc883e1b7dbe17210332eb9f050124b64e0817c45a92f91e1cb95fea27b3e21cdf984c9c90ebb49801b058083bbdaad1a40d04e6db14a6d52d842726d156197940ffba50b1a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/778c88c3d9cb8409adf2b91ba2ee322526e350ae1af5ed65f4a991959789cf62d13917cff91e94923eeba18001090f8b1d36193eca77e1412dcc882988525437e88667347358cdfb5698615bb5741926
http://www.udir.no/lk20/planer/public/cf45414486288a65c26fbc9685f307b5b4d8c5a5fdce4a216e248fb71b8963d9f211b6c2270efe58e4b734a917a7df9f11c15206d23e1269cd43680999dd650072039634591ecc6ec852c58784bca236
http://www.udir.no/lk20/planer/public/61504770ddc6827b0d93259d8ab942bc2c8ba53b1e6044058c50995890ab6f9f5c0b4b7a8f1c8cf05c20eae5f9de1787401e7e8fd4a5518e9456dcd4a6e4ec5baf9a26f5d9d5dcba289e612801c36410

