
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

 

Velkommen til Oddemarka skole 8A!       

De første dagene har vi hatt en myk oppstart og har først og fremst opptatt vært opptatt av å skape gode rammer 

for et godt og trygt klassemiljø. Vi har fått et svært positivt inntrykk av klassen og ser frem til å jobbe videre 

sammen med og til å bli kjent med dere foresatte.  

 

Litt praktisk info: 

Denne uka fortsetter vi med å bli bedre kjent, men begynner med litt fag, (det vil ikke bli gitt 

hjemmearbeid/lekser). Elevene fikk utdelt Chromebooks på fredag. De har fått et eget skriv om bruken. Det er 

viktig at foresatte leser gjennom dette skrivet. 

 

Torsdag får klassen en omvisning på Klubben, og vi vil også besøke Vaffelbua en av de nærmeste ukene. 

Kommer med nærmere info om dette. 

 

På Oddemarka har vi A og B uker. NB! Uke 34 er B uke. Vedlagt ligger ukeplanene for de ulike ukene. Klassen 

har fri første time onsdager i A-uker.  

 

Felles foreldremøte torsdag 1.sept. klokka 17.00 i Sentralhallen. Det vil bli i formasjon fra rektor/ledelse og en 

kort samling klassevis i etterkant av fellessamlingen. 

 

 

Skolene i Kristiansand har byttet skoleadministrativt system fra IST til VISMA. Vi oppfordrer alle foresatte til å 
laste ned App’en «Visma Min Skole – foresatt». Der kan dere blant annet sende meldinger til skolen, gi beskjed 
om sykdom/fravær samt søke om permisjon dersom det skulle være 
aktuelt.  
 

Dere finner app’en i App Store/ Google play 

 

 

Dere kan også logge dere på foresattportalen her: https://foresatt.visma.no/login/kristiansand 

 

For mer informasjon: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/barnehage-og-skole/skole-og-

sfo/vfs/ 

 

Vil anbefale å abonnere på nyheter på hjemmesiden til skolen. Der finner dere info-hefte om skolen, ukeplaner og 

aktuelle nyheter. 

https://www.minskole.no/oddemarka 

 

 

Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Ernst.Valdemar.Morkestol.Ravnaas@kristiansand.kommune.no   

Ase.gbirkeland.foyn@kristiansand.kommune.no 
 

   

Hilsen Ernst og Åse Grethe 

 

Kontaktinfo:  

Tlf. kontor 38144420 

 

Ukeplan 8A 34B 
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Oddetall 

A-uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925   Naturfag  Språk  Fri  Samfunnsfag   Samfunnsfag 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og      
håndverk 

 Engelsk  Naturfag   Engelsk 

1035-1130   Norsk  Språk  Matematikk   Norsk 

 1215-1310   Språk  Norsk  Matematikk  Krle 
 Kroppsøving 

1320-1415  
 Valgfag 

 Naturfag   Norsk 

1420-1515          

 

 

Partall 

B-uke   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

0830-0925    Krle  Språk   Krle  Samfunnsfag  Samfunnsfag 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og 
håndverk 

 Engelsk  Naturfag  Engelsk 

1035-1130   Norsk  Språk  Matematikk   Norsk 

 1215-1310   Naturfag  Norsk  Matematikk  Kroppsøving 
  
 Kroppsøving 

1320-1415  
 Valgfag 

 Matematikk   Norsk  

1420-1515       

 

 


