Ukeplan 9E uke B

Oddemarka skole
Informasjon:
• Se side 3 ukeplan
•

Husk leksehjelp onsdag 13-14

Kontakt/info:
Erik.Kalvik@Kristiansand.kommune.no
Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no

Tlf. kontor 38144420

UKE
B
08.3009.25
09.2509.30
09.3010.25
10.2510.35
10.3511.30
11.3011.45
11.4512.15
12.1513.10
13.1013.20
13.2014.15
14.2015.15

Hjemmeside: www.minskole.no/oddemarka

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Samfunnsfag

Kunst og KH

Samfunnsfag

Matematikk

Engelsk

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Fremmedspråk

Norsk
Kroppsøving

Friminutt

10.25-10.40
Lunsj og storefri
10.40-10.50

Naturfag

Fremmedspråk

Lunsj

Lunsj

Storefri

Storefri

Utdanningsvalg

Norsk

Friminutt
Krle
Valgfag

Pause
1145.11.55

Musikk
Mat og
helse

Kunst og
håndverk

Friminutt
Norsk

Lunsj

Lunsj

Storefri

Storefri

Engelsk

Matematikk

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Mat og helse

Naturfag

Krle

11.55-12.50

Matematikk

Til tirsdag

Til onsdag

Norsk: Les 346-351 i
Kontekst om
Språkhistorie og skriv
ferdig begrepslisten
du begynte på forrige
fredag. Du finner
begrepene og
personene i
modulplanen på GC.

Norsk: Gjer halvparten
av oppgåva (ca.12 ord)
på s.2 i nynorskheftet
på Classroom. Bruk
Ordnett.no eller
Ordbok.uib.no.
Tysk: Repeter
setningene fra i fjor.
Vær klar til å prate i
minst 1 minutt.
Spansk: Les gjennom
teksten, utlevert i timen.
Svar på spørsmålene
muntlig. Se lekse på
Google Classroom
Fransk: Logg deg på
Google Classroom med
kode: xxmer4s

Fag

Eng: Jobbe med Fantasytektsen

Krle: les s. 8-12 i
Horisonter
Eng: Jobbe med
Matte: Gjør oppg 1-4 og 6-9 Fantasy-tektsen
side 30
Matte: Gjør oppg 10 side
Naturfag: Se på
30, 15 side 3, 2 side 32
grunnstoffenes
og 4 side 33
periodesystem bakerst i
læreboka (eller på internett).
Velg 5 grunnstoff som du
finner hjemme i så ren form
som mulig. Skriv navnet på
stoffet og hvor du finner det
hjemme.

Kompetansemål L20

Fantasy and reality

Lytte til og forstå ord og uttrykk i varianter av engelsk.
Uttrykke seg med flyt og sammenheng med et variert
ordforråd og idiomatiske uttrykk tilpasset formål, mottaker
og situasjon
Lese, tolke og reflektere over engelskspråklig
skjønnlitteratur, inkludert ungdomslitteratur
Forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og
nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle
språkene i Norge i dag.
Elevane skal kunne bruke potensar og kvadratrøter i
utforsking og problemløysing og argumentere for
framgangsmåtar og resultat
Kjennskap til andre religioner og livsyn
Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger
knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom
Elevane skal kunne bruke atommodeller og
periodesystemet til å gjøre rede for egenskaper til
grunnstoffer og kjemiske forbindelser
Bruke enkle språklige strukturer, regler for uttale og
rettskriving og språkets offisielle alfabet eller tegn for å
kommunisere på en situasjonstilpasset måte

Språkhistorie
Norsk

Matematikk

Potens
Kvadratrøtter

KRLE

Hinduismen
Kjemi

Naturfag
Repetisjon
Spansk

Fransk

Til fredag

Tema

Engelsk

Tysk

Til torsdag

Repetisjon
Repetisjon
Svømming

lese og forstå tilpassede og enklere autentiske tekster om
personlige og dagligdagse emner
Jeg har kontroll på verb i presens
Jeg kan snakke tysk i minst 1 minutt
Jeg har kontroll på fransken fra 8. trinn
Utføre varierte svømmeteknikker og kunne svømme en
lengre distanse basert på egen målsetning

Kroppsøving

Musikk

Notelære
Klassekor

Forstå flere typer kart og digitale verktøy og bruke dem til
å orientere seg i kjente og ukjente miljø
bruke gehør og notasjonsteknikker som støtte i skapende
arbeid
utøve et variert repertoar av musikk, sang, andre vokale
uttrykk og dans

Hei igjen,
Da er vi i gang igjen etter ferien. Vi har hatt en fin oppstart – det virker som at elevene stort
sett er klare for å begynne igjen.
Vanligvis starter vi høsten med et foreldremøte, men som dere vet er dette utsatt på ubestemt
tid pga Koronasituasjonen. Forhåpentligvis kan vi gjennomføre dette senere i høst. Her er
uansett litt informasjon om kommende skoleår.
1.Nye fag
Elevene får tre nye fag i 9. klasse. Dette er Musikk, Mat og helse og Utdanningsvalg. I tillegg
er det noen som skal ha nytt valgfag (mens andre her har samme fag som i fjor).
Utdanningsvalg er et fag der vi begynner å kikke på mulighetene som finnes i Videregående
skole. Dette er et orienteringsfag der elevene ikke får karakter.
2.Avgangsfag
To av fagene avsluttes etter 9. klasse. Det er Kunst og håndverk og Mat og helse. Det betyr at
karakterene elevene får til våren i disse fagene kommer til å stå på vitnemålet.
3.Nye lærere
Lindis Haugen skal ha klassen i Mat og Helse og Karyn Dorich Timenes tar Musikk, og Ernst
Valdemar Ravnaas i norsk. Ellers har klassen mange av de samme lærerne som i fjor. Erik og
Åse Grethe er fortsatt kontaktlærere. Erik skal ha klassen i Samfunnsfag og KH mens Åse
Grethe Engelsk, krle, kroppsøving og utdanningsvalg. Åsmund Farestveit skal fortsatt ha
matematikk og naturfag.
4.Gymtur
I faget kroppsøving er det et læringsmål at elevene skal overnatte ute i telt. Dette
gjennomfører vi nå i oppstarten av 9. klasse. Vi planlegger å dra på tur fra mandag 31/8 til
tirsdag 1/9, men er åpne for å endre dato om værutsiktene tilsier det. Det kommer mer
informasjon om turen etter hvert.
5.Klassetur i 10.klasse
Komiteen jobber med den saken.
6.Korona
Koronasituasjonen setter fortsatt noen begrensinger i skolehverdagen. Som de siste ukene før
ferien er vi på gult nivå. Dette innebærer en del tiltak som først og fremst setter begrensninger
i hvor elevene kan oppholde seg og hvem de kan være sammen med. I timene kan vi likevel
drive ganske normalt. Klassen er definert som en Kohort og innenfor denne gruppa har vi en
viss frihet.
Minner ellers om et viktig hovedprinsipp i forhold til smittespredning: Elever som er syke
skal være hjemme fra skolen.
7.Digitale plattformer

Hjemmesiden (minskole.no/oddemarka) er fortsatt en viktig informasjonskanal. På
klassesiden til 9E legger vi hver fredag ut neste ukes ukeplan. Her ligger også
påloggingslenke til IST der dere kan se elevenes fravær og terminkarakterer.
I fjor hadde elevene It’s learning som læringsplattform i de ulike skolefagene. Dette stenges
nå ned i Kristiansandsskolen og Google Classroom blir ny digital læringsarena. Vi brukte
dette en del i 8. klasse, så overgangen blir ikke så stor for elevene. Dere foreldre får ikke egen
pålogging til Google Classroom, så hvis dere vil se hva elevene jobber med (samt hvilken
tilbakemelding de får av oss) må dere logge dere på sammen med ungdommene.
8.Valg av foreldrekontakt
På foreldremøtet skulle vi valgt nye foreldrekontakter. Dette er litt vanskelig å gjøre på mail.
Hvis det er greit for alle foreslår vi at de som ble valgt i fjor, fortsetter i rollene fram til vi får
gjennomført nytt foreldremøte.
Det er også fritt fram for å ta kontakt på mail eller telefon om noe er uklart eller om det er
andre ting dere lurer på.
Hilsen Åse Grethe og Erik

