
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Hospitering på Kvadraturen mandag før lunsj. Møt på skolens servicetorg innen 0800 mandag 

morgen (Geir møter dere der). De som skal hospitere på Idrett må ha med gymtøy (dere kan evt 

komme på skolen i gymtøy) 

 

Byens videregående skoler har bestemt seg for å gjennomføre Åpen Skole likevel:  

 

Vennesla: Tirsdag 8. februar kl. 17.00-19.00. 

Vågsbygd: Tirsdag 15.2.22 kl. 17.00-19.00 

KKG: Onsdag 16. februar kl. 17.00-19.30. 

Tangen: Torsdag 17. februar kl. 17.00-20.00.  

Kvadraturen: Torsdag 17. februar kl. 17.00-20.00 

 

I Utv-timen mandag skal vi opprette søknad på VIGO. Rådgiver Lars Erik hjelper oss. Husk 

koder – minID eller BankID 

 

Fredag siste time er det Solidaritetsløp 

 

Samfunn: Innlevering av loggen senest fredag kl.16.00. 

 

Kontaktinfo:  

rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no   

aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Kroppsøving Matematikk Naturfag Musikk Engelsk Matematikk 

0930-1025 Kroppsøving Norsk Fremmedspråk Norsk Naturfag 

1035-1130 Norsk Musikk Samfunnsfag Matematikk Norsk 

 1215-1310 Utdanningsvalg Engelsk Naturfag Fremmedspråk Samfunnsfag 

1320-1415 Samfunnsfag Krle  Krle Engelsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 10C uke 6 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Krle: Les s.184-186 i Krle 

boka og svar skriftlig på 

oppg 2 og 3 s.190.  

Musikk: Øv på dansen – 

kjører reprise og de som 

var borte sist på scenen.  

 

 

 

 

 

Samf: Lekse på GC 

Mus: Åsmunds gjeng øver 

på band og er klar for 

fremføring 

Tysk: Øv godt på glosene  - 
se GC 
Spansk Rita: Se lekse 
GClassroom 
Fransk: Gjør leksa i GC 
 

Krle: Svar på oppg. 4 og 6 

s.190 

Tysk: Lag en dialog der du 
inviterer en venn med på 
kino. Hvor? Når? Hvilken 
film? (se s 57) 
Spansk Rita: Se lekse 
GClassroom 
Fransk: Gjør leksa i GC 
 
 
 

Matte: Prøv å finne ut 

hvilken rente du kan få på 

følgende lån: 

-Huslån 

-Billån 

-Forbrukslån 

Norsk hele uka: Arbeid 

med artikkelen din når du 

har tid denne uken. 

Innlevering fredag neste 

uke.  

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Språklig fordypning og fagartikkel. Nynorskøkt hver uke.  

Språk i Norge 

ENGELSK 
Presentation of your Indigenous People. Be prepared and ready. 

Indigenous people 

MATEMATIKK 
Personlig økonomi. 

Vi jobber med temaer knyttet til lønn, skatt og lån 

NATURFAG 
Uke 6 

I naturfagtimene denne uka skal vi diskutere temaer knyttet til seksualitet. Dere 

får ingen lekser 

SAMFUNNSFAG 
Vi arbeider med fornybare ressurser: berggrunn, havet, regnskogene og 

ferskvann.  

Bærekraftig ressursbruk i verden 

KRLE 
Ulike trossamfunn Sikhismen 

og se dokumentarene - konklusjon 

TYSK 
Es war einmal 
 

FRANSK À mon avis: Vi skal lære å uttrykke mening og diskutere på fransk. 

SPANSK Kahoot / gjennomgå prøven om Opinion/ me gustaria 

MUSIKK dans hel klasse og Band fremføre halv. 

UTDANNINGSVALG 
Hospitering mandag – dette blir gøy 

Mandag skal vi opprette søknad på VIGO 
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