
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon uke 49 
 

Mandag kommer KKG, Kvadraturen og Tangen for å informere om skoletilbudet de har. Dette blir felles i 

Sentralhallen for hele trinnet i 1-3 time. 

Tirsdag: Alle øver hjemme og møter forberedt til musical avslutning og vurdering – Dans og syng m GLEDE – 

fake it till you make it        

 

Onsdag skal vi hospitere på videregående skole. Denne skoledagen varer fra 0900-1400 

 

Fredag er det utsatt tentamen for de som har vært fraværende på en av heldagsprøvene 

 

Mandag får foresatte en SMS fra rektor der han ber dere svare på om elevene skal delta på julegudstjeneste 

eller alternativt opplegg på skolen siste skoledag 

 

Informasjon uke 50 
 

Prøvemuntlig mandag til torsdag. Denne gangen gjør vi det så likt eksamen som mulig 

Dere blir delt i 2 grupper: 

Gruppe 1 skal ha prøvemuntlig mandag-onsdag. Torsdag lager dere julemusikkvideo 

Gruppe 2 skal ha prøvemuntlig tirsdag-torsdag. Mandag lager dere julemusikkvideo 

(gruppene til musikkvideo kommer senere) 

 

Fredag er siste skoledag. Først er det samling i Lund kirke eller Alternativ julesamling på skolen. Dagen avsluttes 

i klasserommet der vi blant annet ser mange artige julemusikkvideoer. 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

Uke 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 
Fellessamling i 
sentralhallen der vi 
får informasjon fra 
KKG, Tangen og 
Kvadraturen vgs. 
 
Møt i klasserommet 
0830 

Matematikk 

Hospitering 
 
Møt på «din» 
videregående skole 
0900. Dagen varer 
til 1400 

Utdanningsvalg Matematikk 

0930-1025 Norsk Norsk Naturfag 

1035-1130 Musikk Matematikk Norsk 

 1215-1310 Naturfag Engelsk Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Utdanningsvalg Krle  Valgfag Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 49 og 50 
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Lekser uke 49 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitering 

 

Møt opp på «din» 

skole i god tid 

 

Skoledagen varer fra 

0900-1400 

 

 

 

 

Tysk: Lever inn 
presentasjon - vær klar 
for å presentere i 
timen  
 
 
Spansk Rita:  Lær deg 
6 ord om Navidad 

español       

Norsk: Gjør ferdig 

oppgavene om Karens 

Jul og Bymisjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Vi leser tekster fra ulike tidsepoker, og sammenligner tema og struktur. 

Forberedelse til prøvemuntlig.  

Fagdag, repetisjon, lesing 

MATEMATIKK Vi går gjennom tentamen og forbereder oss til prøvemuntlig 

NATURFAG Vi forbereder oss til prøvemuntlig 

SAMFUNNSFAG Repetisjon. Forberedelse til prøvemuntlig.  

KRLE 
Dokumentar: Du jobber i en gruppe m 4 andre og fokuserer på gitt tema fra 

Nyreligiøsitet – Se G Classroom Vi fortsetter med denne oppg etter jul. 

TYSK 
Das ist mein Haus und mein ZimmerI 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. 

SPANSK Vi gjennomgår feil som går igjen på muntlig presentasjon : Adjektiv, feil verb tid 
og kjønn (Jeg i stedet for han, han i stedet for de osv.)   

MUSIKK Fremføring MUSIKAL alle på tirsdag       

 

ARBEIDSLIVSFAG 

HMS Hva er viktig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet på kjøkkenet, 
byggeplassen og som helsearbeider? 

Uke 50 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 
Gruppe 1 
Møt på skolen 
0830. Der får 
dere vite hvilket 
fag dere skal ha 
prøvemuntlig i 

Gruppe 2 
Møt på skolen 
0830. Der får 
dere vite hvilket 
fag dere skal ha 
prøvemuntlig i 

Gruppe 2 
Veiledning på 
skolen klokka 0830 

Gruppe 2 
Prøvemuntlig  
(du får tidspunkt 
av faglærer) 

Siste skoledag 

 

Møt på skolen 

0830 

 

 

0930-1025 

1035-1130 Gruppe 1 
Prøvemuntlig  
(du får tidspunkt av 
faglærer)  1215-1310 Gruppe 2 

Jobbe hjemme 
med 
julemusikkvideo 

Gruppe 1 
Veiledning på 
skolen klokka 
1000 

Gruppe 1 
Jobbe hjemme 

med 

julemusikkvideo 

1320-1415  

1420-1515     

http://www.udir.no/lk20/planer/public/b57d70a4761a71dc6225335231eb1d45d4770d0ade23791ac78a2a533cbed94b6ac1f197f6ee24c94b53e18ed977ce424cedf2ca3dbc1695f57dc9e5b05f53e3374ead0a73b81c3a7968348504afa00e
http://www.udir.no/lk20/planer/public/2893e658f999fb2cb9c1049bcab75cfb32753b1d2c977af85a6a9e16494b76804a9dbdf3bfebdf4f9a0f04b770a608cbad1ba32fd62bd60d0034b2964f084a9d7068494cca6de071614f524745c909a7


 

 

 


