
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Neste uke er det arbeidsuke. Om noen enda ikke har fått tatt kontakt med arbeidsgiver må dere 

gjøre det nå. Viktig at dere vet hvor/når dere skal møte mandag i uke 46 

 

Naturfagprøve i mattetimen fredag. Les side 80-96 (Se også repetisjonsark på GC) 

 

Vi bytter timer slik at det blir naturfag i 1. time torsdag og utdanningsvalg i 2. time fredag 

Og tirsdag bytter vi Krle og Musikk mot hverandre. 

 

Etter arbeidsuka begynner heldagsprøvene:  

Torsdag 25/11 (Norsk), Tirsdag 30/11 (Engelsk) og Fredag 3/12 (Matte) 

 

Musikk  

Vurdering musikal: uke 47 – forsøker få d til onsdag (bytte m Åsmund)  

Vurdering Band Uke 49  

 

Tirsdag 9.nov 3.time får vi besøk av forebyggende team fra kommunen  

 

Foreldremøte med samme tema tirsdag kl. 18.00 i Sentralhallen  

 

 

 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Naturfag Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Utdanningsvalg 

1035-1130 Samfunnsfag Forebyggende Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Naturfag Engelsk Norsk Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Utdanningsvalg Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10c uke 45 

 

10C uke 45 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Musikk: ØV på musikal 

Krle: Sjekk GC 

Norsk: Lekse på GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mus: Øv på Sang og evt 

instrument hvis mulig 

Samf: Les s. 117-119 i 

Kosmos 10. Skriv et kort 

sammendrag av det du har 

lest. 

Tysk: Øv på quizlet – link 
på GC 
Spansk Rita:   
Dere beskriver en kjent 
/historisk person fra landet 
deres som om dere har 
møtt Hen: 5 setninger hver i 
paret. 
Fransk: Gjør leka i GC 
 

 

Naturfag: Les til prøve – 

side 80-96 (Se også 

repetisjonsark på GC) 

Matte:  

Nivå 1: 1.23, 1.26, 1.139 og 

1.145 

Nivå 2: 1.139, 1.145, 1.148 

og 1.200 i Sirkel 10A 

Tysk: Les teksten (s 36 fra 
kopi)  
Spansk Rita: Presenter: 
Dere er klare m landet og 
person-en deres: «Mi pais y 
persona -lo que he hecho, 
visto, etc» 
Fransk: Gjør leksa og 
egenvurderingen i GC 

Naturfag: Les til prøve – 

side 80-96 (Se også 

repetisjonsark på GC) 

Eng: Read page 71-72. Do 

the «Understanding» tasks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Nordiske språk: Vi lærer mer om svensk og dansk. 

Periodeplan: Muntlige tekster og nordiske språk 

ENGELSK 
English around the world- India.  

Periodeplan English around the world 

MATEMATIKK 
Vi jobber med geometri – Pytagoras’ regel og formlike trekanter 

Etter hvert begynner vi å repetere til tentamen 

NATURFAG 
Krefter, Arbeid og Varme 

Periodeplan Energi og krefter 

SAMFUNNSFAG 
Vi arbeider videre med den Kalde krigen, og ser på spredning av den 

internasjonalt.  

Periodeplan 2: Kald krig - En todelt verden 

KRLE Hannah loser oss videre om nyreligiøsitet Se GC 

TYSK 
Das ist mein Haus und mein Zimmer 
I denne perioden skal vi jobbe med å kunne forklare rommet og huset vårt, og 
skal ved hjelp av preposisjoner også si noe om hvor ting er plassert. 

FRANSK Tu viens de quelle région? : Vi lager podcast om franskspråklige region. Dere 
skal levere inn podkasten til vurdering. 

SPANSK 
Dònde has estado? Vi jobber videre med Presens perfektum og ser på et 

reisemål vi har valgt. Finn også en kjent person fra landet ditt 

KROPPSØVING 
Volleyball- teknikk og spill 

Krø plan uke 41-51 for 10BCD 

MUSIKK Vi jobber videre med musikal og band oppgavene 

UTDANNINGSVALG Alle må ha kontaktet arbeidsgiver (arbeidsuka neste uke) 
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