
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Onsdag: Energidag hos Vitensenteret i byen. Oppmøte direkte kl. 09.20 utenfor senteret (ved siden 

av Burger King i Markens). Vi er der hele dagen slutter til vanlig tid. Ta med niste og mobitelefon. 

 

Torsdag: Solidaritetsdag. Elevene arbeider med innsamlingsarbeidet sitt som går i sin helhet til å 

hjelpe vanskeligstilte barn og unge i Cape Town i Sør-Afrika. De som ikke har levert svarslipp i 

forhold til hvor dere skal jobbe må gjøre dette mandag. De som velger å betale på VIPPS bruker 

dette nr: 626108. Husk å merke med elevens navn og klasse. 

 

Tentamensdatoer: Engelsk (12.05), Norsk (21.05) og Matematikk (03.06).  

 

Friluftsliv: Mandag 26.04 skal vi på friluftsdag i Helleviga med Midt-Agder Friluftsråd. Bussen går 

13.30 fra skolen og returnerer 19.00. Elevene vil få igjen ekstratimer i form av avspasering. Mer info 

på fagets Classrom-side. 

 

Samfunnsfag: Fagsamtaler om FN og internasjonalt samarbeid fra uke 18. Vi fortsetter å forberede 

oss denne uka. 

 

Norsk: Muntlige fremføringer om novelle starter fredag denne uken.   

 

Krle: Fagsamtaler – muntlig vurdering tirsdag – møt forberedt        

 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no 

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag/Musikk Naturfag 

Energidag hos 
Vitensenteret. 

Oppmøte 09.20! 

Solidaritetsdag 
 

 

Matematikk 

0930-1025 Språk Matematikk Norsk 

1035-1130 Samfunnsfag Norsk Mat og helse 

 1215-1310 Norsk Krle 
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1320-1415 Valgfag Samfunnsfag  
Mat og Helse/ 

Kunst og H 

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9C – uke 17 

 

 

 

 

mailto:rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
mailto:aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no


Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Naturfag: Gjør leksa 

på GC. 

Samf: Lekse på GC 

Norsk: Jobb videre 

med novelleprosjektet. 

Krle: Møt forberedt til 

fagsamtale og les 

gjennom PP på 

Classroom om 

Livsynshumanismen 

 

Tysk: Jobb videre 
med «Die Stadt» 
Fremføring neste 
onsdag 
Spansk: Skriv glosene 
s. 61 og repeter lese 
s.59, + les teksten fra 
Peru s. 60 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaritets 

Dag  

      

 

 

 

 

 

M&H: Til info så får 

dere også timen på 

fredag til prosjektet. 

Lever på slutten av 

timen (Classroom).  

Matte: Gjør leksa på 

GC. 

Norsk: Ferdigstille og 

øve på 

novelleprosjekt.  

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Denne perioden skal vi jobbe mye med noveller. Vi arbeider 

videre med novelleprosjektet og begynner med fremføringer mot 

slutten av uken.  

Periodeplan Novelle 

MATEMATIKK 
Praktiske oppgaver knyttet til regneark. 

Periodeplan Sannsynlighet og statistikk 

NATURFAG 
Vi jobber med Ohms lov og sikringer 

Periodeplan Elektrisitet 

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

Denne uka forbereder vi oss til fagsamtalene som gjennomføres 

i uke 18. Periodeplan: FN og internasjonalt samarbeid 

KRLE 
 

Fagsamtalene avsluttes om Frikirkesamfunn 

TYSK 
Die Stadt – vi jobber videre med presentasjonen om en 

tyskspråklig by. Se oppgaven på GC 

FRANSK 
 

 

SPANSK 
 
Que viaje mas fantastico: Hvilken fantastisk Reise: Forberede 

muntlig presentasjon 

KUNST OG HÅNDVERK 
 

Samfunnskritisk Kunst  

MUSIKK 
 

Sang, gitar, riff på bass og noen øver på dans til neste uke 

MAT OG HELSE 
Vi lager kyllingwok og kake 

Prosjekt- ferdigstille prosjektet 

 

 

https://www.udir.no/lk20/planer/ProjectPlan_009e5f6d-de39-407c-9300-3f64df332198
http://www.udir.no/lk20/planer/public/6acb9e4d2c1b73d4d4aee3ac01ff4da754b98eaa60123ce859bb04debfd9c132c2208698b22812c6180dba0fed611acf93e26b019de3479e3368a877e29924efd9b70e79f81565d9b7c79256537e6f5437afc8e28b7973bde483647b984cf6a3
http://www.udir.no/lk20/planer/public/34772499bcddfaefce9ed86f7b2053268858b90a52a5a7afb65e9a7e0c081f0ed68b9be0ac57a7cf1fd81b1adc5948731431eb0756e141679058bffe9c8be792fce010faf6b73cef19b2fcf9a19ee63f17984ca7bb38c5eff8318a2ad1dda033
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