
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon: 

• Det nærmer seg juleferie, men vi håper dere klarer å bite tenna sammen og jobbe like 

godt de siste ukene. Vi er utrolig stolte av dere!  

 

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! 
 

Kontaktinfo:  

Geir.Berntsen@kristiansand.kommune.no 

Therese.Fuglestad@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

Lekser til 

tirsdag 
Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Mus:  Husk 

å øve til 

fremføring 

 

 

Tysk: Gjør oppg 4a og b side 

51 

Spansk Rita: Gjør leksa gitt 

mandag om julefeiring.   

Fransk: Vurdering. Se info og 

gjør egenvurderingen i GC. 

KRLE: Gjøre ferdig og levere KRLE-

oppgaven. 

Naturfag: Jobb med 

fordypningsoppgaven. 

Mus; Husk å øve til fremføring gitar/ 

sang 

Samf: Undersøk på nett, eller andre 

kilder, om Mellomkrigstiden.20 min. 

Naturfag: Jobb med 

fordypningsoppgav

en. 

Engelsk: Do two 

tasks on Read 

Theory. 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Naturfag Engelsk KRØ Naturfag Engelsk 

0930-1025 Språk/ALF MH/KH KRØ Norsk 
Kunst og 

håndverk 

1035-1130 Norsk MH/KH Språk/ALF Musikk/Natur Naturfag 

 1215-1310 Samfunn Matte/Naturfag Norsk KRLE KRLE 

1320-1415 Valgfag Natur/Musikk  Samfunn Mat og helse 

1420-1515 Valgfag 

Ukeplan 9d, uke 49A 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
 

Tekster og tekstanalyse 

 

ENGELSK 
Vi nærmer oss slutten på tema. Vi ser på viktige nyhetssaker fra 

uken og arbeider med «nyere tider» i USA.  

USA 

MATEMATIKK 
Gjennomgang av Tentamen jul 2020 

Periodeplan Geometri 

NATURFAG 
Fordypningsoppgave om kroppen 

Periodeplan kroppen 

SAMFUNNSFAG 
Vi begynner å nærme oss mellomkrigstiden, og elevene skal 

avdekke viktige hendelser i mellomkrigstiden i par.  

Mellomkrigstid 

KRLE 
Kristendommen og Jesus 

 

TYSK 
Vi jobber med presens perfektum  

 

SPANSK 
Vamos a España  Vi fullfører presentasjonene og lukter litt på 
julefeiring. 
 

FRANSK 
Vi skal ha muntlig vurdering. Se GC for mer info. 

 

KROPPSØVING 

 

Fremføring av dansen, øving på turn. Lek til oppvarming. 

KUNST OG HÅNDVERK 

 

Vi jobber videre med insektshotell og avslutter 2 

punktstegningen med frist (lov å ta med hjem) fredag. 

MUSIKK 
 

Gitar og sang fremføring «Dont worry»  
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