
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

I forbindelse med en gjennomgang av meldingssystemet til skolen, viser det seg at informasjonen 

som er registrert på enkelte av dere foresatte, ikke er riktig. 

Vi ber dere gå inn i IST via skolens hjemmeside og oppdatere telefonnummer, mailadresse og 

postadresse slik at gjeldende informasjon er lagret. Denne informasjonen er utgangspunkt for 

kommunikasjon mellom skole og hjem. Dette er spesielt viktig i forbindelse med alvorlige hendelser 

og andre situasjoner der skolen har behov for å nå mange eller alle foresatte på kort varsel. På 

forhånd takk! 

Tirsdag: Mattetentamen. Husk alt du trenger av utstyr. 

Torsdag: Arkivet 09.15-12.30, vi møter direkte på Arkivet. 

Torsdag: Vi får besøk fra Tangen vgs. kl.13.15 

Prøve: Naturfagprøve tirsdag i uke 50 om energi. 

Kontaktinfo:  

Lindis.Helen.Haugen@kristiansand.kommune.no 

Hakon.abelsath@kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

 

Tirsdag  Onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

 

Mattetentamen 

Husk å ta med 

det utstyret du 

trenger. 

 

 

 

 

Krle: Vi spiller 

inn podcast. 

 

 

 

 

Tysk: Les s 4 i 

heftet. Bruk minst 2 

setn for å beskrive 

ditt soverom 

Spansk: Øv godt 

på glosearket fra 

forrige uke. 

 

 

 

Engelsk: On Friday you’ll get the final lesson 

to finish the commercial. If there’s anything you 

need to bring to the lesson, do it. Hand it in on 

GC after class.  

UTV: Innlevering av podcast i Krle. 

Samf: Les s.133-143 i Kosmos 10 og vær klar 

til samtale om innholdet. 

Tysk: Finn fem setn tekstene i heftet som du 

kan bruke om ditt hus 

Spansk:  Gjør ferdig oppgaven fra forrige time 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag 

Mattetentamen 

 

HUSK: 

Penn, blanco, 

kalkulator, linjal, 

skrevne 

hjelpemidler, 

mattebok A+B 

 

      

Krle 

Møt på Arkivet 
09.15.  
 
Vi er tilbake på 
skolen 13.15, da 
får vi besøk fra 
Tangen VGS i 
UTV. 

Engelsk 

0930-1025        Matte Mus/Nat Norsk 

1035-1130         Matte Matte Språk/arb.livsf. 

 1215-1310 Samf Norsk Samfunnsfag 

1320-1415 Valgfag  UTV 

1420-1515 Valgfag    

Ukeplan 10D uke 49A 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

 

Språk og sjanger 

 

 

ENGELSK Commercial-project- how to make a commercial from scratch 

MATEMATIKK 
 

 

 

NATURFAG 

Energi og arbeid, se læringsmål i GC. 

Prøve i uke 50. 

 

 

SAMFUNNSFAG 
Den kalde krigen, etterkigstiden. 

 

 

KRLE 
Religionskritikk, produksjon og innlevering av podcast. 

 

 

TYSK 

Mein Haus und mein Zimmer  

Vi jobber med å presentere eget rom og hus 

 

 

FRANSK 
 

 

 

SPANSK 

Gradbøying av adjektiv, vi sammenligner ulike 

personer/familiemedlemmer/gjenstander. Vi snakker om jula i 

Spania 

 

 

KROPPSØVING 
 

 

 

  

MUSIKK 
Film- jeg får se eksempler på hva musikk betyr og hvordan den 

blir brukt for å samle mennesker på tvers av alder, kjønn og 

interesser 

 


