
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

SKRYT FRA VIKARENE: Det er tydelig at læringsmiljøet i klassen har blitt enda bedre. Nå har vi flere 

ganger hørt vikarer skryte av klasse 10B. De synes det er en flott gjeng! Vi er SÅ STOLTE!        

Tentamen: Norsk hovedmål på fredag. Husk øreplugger.  

Tøy etter vær. Mange elever synes det er kaldt å være ute i friminutt. Ta med dere varmere klær slik at 

dere slipper å fryse.  

Prøver neste uke (uke 49): Det blir tentamen i matematikk tirsdag 1. desember. Det blir prøve i 

naturfag fredag 4. desember.  

Avlyst skolegudstjeneste: Skolegudstjenesten siste dag før jul er avlyst med tanke på smittevern.  

Musikk i uke 50; bandet ditt spiller låten for resten av gruppa. Underveisvurdering. 

 

 

Kontakt:  Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no,  Tor.Gunnar.Bakke @kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

A-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 ENGELSK Matematikk KRLE Språk / Alf 

Tentamen bokmål  
 

Husk øreplugger, 
fulladet PC, Kontekst og 

sunn mat! 

0930-1025 
MUS / NATUR 
(delingstimer) 

Kroppsøving 

Naturfag Samf.fag 

1035-1130 UTDV 
Musikk 

(10.50-11.45) 
Norsk 

1215-1310 NORSK Norsk 
Engelsk 

(11.55-12.50) 
Matematikk 

1320-1415 KRLE Samfunnsfag  Engelsk 

1420-1515 VALGFAG     

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag 

Matte: bruk tid til å øve på 
tentamen i matematikk.  
Norsk: Øv på komma, lenken 

ligger på Classroom. 

Samfunn: Les s. 125-129, 

gjør oppg 2 Tenk selv s. 130.  

KRLE: bli ferdig med 

presentasjonen.  

Musikk: Lytt til låten din, øv 

instrument om mulig. Halve 

klassen spiller.  

Matte: bruk tid til å øve på tentamen i matematikk. 

Fransk: Gjør oppg.18 s. 55 skriftlig om adjektiv (for 

deretter å finne adjektiv i en fransk episode av Skam 

Spansk: Jobb med presentasjonen av kjendisen 

Tysk: Finn heftet ditt, ta med til timen. Repeter 

preposisjoner og gloser (første side) 

Ukeplan 10B uke 48B 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Forberedelser til tentamen 

ENGELSK Forrest Gump 

MATEMATIKK Repetisjon før neste ukes tentamen i matematikk.  

NATURFAG 
Vi skal se nærmere på begrepene effekt og akselerasjon, og hvordan vi 

kan regne dem ut.  

SAMFUNNSFAG 
Vi fortsetter med den Kalde krigen og jobber med viktige begreper og perioden 

hvor den kalde krigen gikk mot slutten.  

KRLE 

Vi fortsetter arbeidet med å ferdigstille presentasjonen om et valgfritt 

livssyns syn på ulike temaer. Du må bli ferdig med denne presentasjonen 

i løpet av uken.  

TYSK Mein Haus und mein Zimmer  

FRANSK 
Kap 2: Elle m`aime: Fokus adjektiv og C`est / il y a :Det er eller Det 

«finnes/ er» 

SPANSK 
Vi jobber med presentasjon, beskrivelse, sammenligning og diskusjon 

om kjendiser.  

KROPPSØVING Tema: Håndball. Anders, Brage og Erlend loser oss gjennom timen.  

MUSIKK Band, Samspill 


