
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon: 

• To fagdager/tentamener denne uka, stå på folkens! 

• Utdanningsvalg: Hospitering på videregående skole onsdag 8.desember.  

• Oppsamling tentamen: Dere som har vært borte på fagdager/tentamen får ny mulighet 

fredag 10.desember.  

• Tentamen i matematikk: Husk fulladet pc og kalkulator. På del 2 er alle hjelpemidler tillatt, 

bortsett fra kommuniserbare hjelpemidler. 

• Fagdag Engelsk: Husk ørepropper/hodetelefoner. Bruk intowords og ordnett aktivt 

underveis 

Kontaktinfo:  

Therese.fuglestad@kristiansand.kommune.no  

Geir.Berntsen@Kristiansand.kommune.no 

 

Tlf. kontor 38144420 

 

 

Lekser til 

tirsdag 
Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Husk 

ørepropper 

til fagdag 

 

 

 

 

 

 

Tysk: Øv godt på 
vekselspreposisjonene – 
det blir lekseprøve 
Spansk Rita:  Møt 

forberedt       

Fransk: Gjør leksa i GC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

Musikk: varm opp stemmen før timen. 

Musikk 2: Kan du bli med å spille eller 

synge i kirka siste skoledag? 

 

Tysk: Skriv minst fem setninger om ditt rom 
– husk preposisjon 
 

Spansk Rita: Møt forberedt        

 
Fransk: Gjør leksa i GC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Matte: Se gjennom før-

tentamen og jobb med 

oppgaver du har fått 

utdelt. Husk fulladet pc 

og kalkulator. 

 

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag 

Fagdag engelsk 

Naturfag Musikk 

Fagdag 

matematikk 

0930-1025 Matte Språk/ arb. KRLE 

1035-1130 KRLE KRLE Samfunnsfag 

 1215-1310 Engelsk Samfunnsfag Språk/ arb. 

1320-1415 Utdanningsvalg  Engelsk 

1420-1515    Valgfag  
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

ENGELSK 
Tentamen: husk ørepropper! Det er en lytte-, en lese- og 2 

skriftlige deler på fagdagen 

 

MATEMATIKK 

Tentamen i matematikk.  

Vi jobber med tidligere tentamener og diskuterer den åpne 

oppgaven (Oppgave 2) fra førtentamen.  

 

SAMFUNNSFAG 

Vi blir ferdige med fagsamtalen. De som er ferdige kan øve til 

fagdag matte, lese eng bok eller gjøre andre meningsfylte 

oppdrag... 

 

KRLE 
Religiøst mangfold 

 

 

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 parles français? Vi skal jobbe med å få bedre 

kontroll på fransk uttale. 

SPANSK 
Muntlig fremføring for halve gruppa onsdag og resten 
torsdag  
Dònde has estado? 

MUSIKK 
 

Julesanger  
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