
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Husk å levere inn søknadsskjema om valgfag for neste skoleår, siste frist fredag.  

 

Tirsdag er det fagdag i matte. Fagdagen blir 3 timer med oppgaveløsning individuelt. Etter 

lunsj blir det en oppgave som det skal samarbeides om, før du skal løse oppgaven individuelt.  

 

Uke 23 

• Mandag: fri, 2. pinsedag.  

Kontaktinfo:  

Lillian.Gillesen@kristiansand.kommune.no   

Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

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

Matte: Øv til 

fagdagen. 

Husk alt av utstyr. 

 

Slapp av og 

vær stolt av 

god innsats på 

matte-

fagdagen        

 

KH (Malis gr.): 

Ta med deg 

telefon eller 

kamera du kan 

overføre bilde 

med til 

Classroom. 

Samfunnsfag: 

Gjør leksa på GC 

(lese + skrive) 

Spansk Lær deg matrettene som er avbildet 

i menyen s.64 i tekstboka. NB: De som har 

skrevet seg opp på "ekstraprøve" gjør 

oppgaven som ligger i GC. Svarfrist: 

fredag kl:16:00.  

Fransk: Se s. 85 og bruk oppg 18 og 19 til å 

skrive 3 setninger om hva Omar Sy IKKE 

liker, foretrekker og 3 om hva mannen i 

rullestol IKKE gjør (Faire) : Il  ne fait pas… 

ex: la danse. 

Tysk: Øv godt på glosene. Link på GC 

 

 

  

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Engelsk 

Matte-
fagdag 
      

Husk 
skrivesaker, 

linjal, kalkulator 
Lada CB 

 
God og sunn 

niste og drikke 

Naturfag Norsk Kroppsøving 

0930-1025 

KRLE 

Matematikk 
Kunst og 
håndverk 

Språk/arb.fag 

1035-1130 
Kroppsøving 

10.50-12.55 

Norsk 

 1215-1310 Matematikk Samfunnsfag Naturfag 

1320-1415 Norsk  

Valgfag 

Samfunnsfag 

1420-1515     
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Tekstanalyse. Nynorsk. 

ENGELSK Vi fortsetter med tema «School`s out» og Billy Elliot. 

MATEMATIKK 
Repetisjon til fagdag 

NATURFAG 
Energi 

SAMFUNNSFAG 
Vi starter på nytt tema. Meg i samfunnet, Identitet 

KRLE 
6.periode- Etikk 

Vi avslutter Podkast 

TYSK Das ist mein Zuhause 

FRANSK Lage setninger fra kap om Skole/ L`ecole s. 85 og nektelse Ne…pas 

SPANSK 
Lære seg navnet på noen matretter og noen uttrykk relatert til 

restaurantbesøk + kunne telle til 100. 

KROPPSØVING 

Orientering i Jegersberg. Vi sykler/går/jogger (husk hjelm) opp. De 

som ikke fikk gjennomført de fem rundene forrige gang gjør det 

denne gang. De som ønsker å løpe på nytt kan også det. 

Vår 2022 

KH Merkelig perspektiv 
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