
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

 

Velkommen tilbake fra vinterferie! Håper dere har fått slappet av og nytt noen deilige fridager! 

      

• Som dere vet har vi skjerpet rutinene i klassen, da vi har sett at det har sklidd litt ut: 

o Komme på tiden første time og etter friminutt.  

o Lever inn mobilen og ikke bruk airpods i timene.  

o Huske skrivesaker, bøker og oppladet pc. 

o Være på i undervisninga 

• De neste to uker har vi besøk av PPU-Y lærerstudenter. Dette er studenter som skal bli lærer 

på yrkesfag (VGS). De kommer til å være inne i noen av våre timer for å observere og 

undervise både teoretisk og praktisk.  

• M&H: Praktisk prøve blir gjennomført i ukene 11-14. Øv deg hjemme på oppskriftene som 

ligger under faget i mh. Det er en kombinasjon av disse du vil få på prøven. Øv deg også på 

oppvaskrutiner, holde orden og beregne tid. 

• Solidaritetsløpet som var i uke 6: Husk å Vippse sponsorpenger til 626108 (Oddemarka 

skole). Merk overføringen med elevens navn og klasse. Det er premier til de klassene som 

samler inn mest penger! Det er ikke for sent å sende inn penger!!!! 

 

 

Husk leksehjelp onsdager 13-14 

 

Kontakt: Robert.Johan.Hammond@kristiansand.kommune.no 

Ellen.Gry.Schneidereit@kristiansand.kommune.no   

Tlf. kontor 38144420 Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka 

 

 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Norsk  Engelsk  Engelsk Norsk Språk 

0930-1025 Musikk Språk  
PPU-Y 

presentasjon 
KH MH 

Samfunnsfag 

1035-1130 Matematikk UTV Naturfag Matematikk 

 1215-1310 
Mat og helse 

PPU-Y 
observasjon 

Kroppsøving 

Matematikk Samfunnsfag Naturfag 

1320-1415 KRLE  KH Norsk  

1420-1515 Valgfag     

Ukeplan 9D Uke 9(B) 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

Eng: Prøve om Holes, 

se over notater, les 

ferdig og se filmen 

hvis ikke du har fått 

sett den.  

Tysk: Øv godt på 

glosene – link i GC 

Fransk: Muntlig 

vurdering – se info i 

GC 

Spansk: Øv på 

preposisjonene s. 37. 

Matte: Innføringslekse, se 

fredag 

Naturfag: Gjøre ferdig 

forklaring til 

sentralnervesystemet og 

det perifere nervesystemet 

( se målene dere skrev fra 

tavla før vinterferien) Dere 

har fått Tellus lærebok og 

kan bruke denne, side 40-

42 

Nynorsk: øv på 

quizlet inne på CR 

Samfunnsfag: 

jobb ferdig med 

og lever 

oppgavene Krigen 

i Norge.  

Matte: 

Innføringslekse, oppg 

3,4,5,6,7, 8 og 9 s 113-

115 

Nynorsk: øv på quizlet 

inne på CR 

Tysk: Pugg dativ av 

personlig pronomen 

Fransk: Muntlig 

vurdering – se info i 

GC 

Spansk: Repeter 

bøyning av ir-verbene. 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Novelle 

ENGELSK 
Let`s read: Holes & skrivetrening 

 

MATEMATIKK 

Geometri 

Konstruksjon, vinkler og linjer 

 

NATURFAG 
 

 

SAMFUNNSFAG 
Andre verdenskrig 

 

KRLE 
Konflikt og Kjærlighet 

 

TYSK 

Ich liebe dich  

Vi repeterer analyse med direkte objekt og øver på indirekte objekt med 

personlig pronomen 

FRANSK 

Bon appétit! Vi skal lære å bestille mat og drikke på fransk, og bli kjent med 

noen franske matretter og matradisjoner. 

Vi skal ha muntlig vurdering denne uka. 

SPANSK 

 

Prøve fredag. Vi øver til prøve og repeterer grammatikken til prøven 

(gradbøyning adjektiv, preposisjoner, ir-verb). 

KROPPSØVING 
 

 

Kunst og Håndverk 
 

Samfunnskritisk kunst - en oppgave i to deler 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5NzU4ODk4NzI0/a/NDU0MzE0NDA1NzYx/details
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5NzU4ODk4NzI0/a/NDU0MzE0NDA1NzYx/details
http://www.udir.no/lk20/planer/public/ccc2d8b6d06dbcc628201404404e50ee71c0eae7f5bb9992cc7d262e28f1642937dd8bb2fa369a94a116fb65c2a9bb6c88c020a3d4f4b238586c2ea5d3a31c026e47bb4bb2fedd104650470f687a1e89
http://www.udir.no/lk20/planer/public/d9a7cb3da3c36dbf00d48e159941aace1f6e5104f7e22f3640637e9d0cac935c23ad8cd05a4efe0683aa32ce456126a98267d74011398ed50a815a5e83eac6813e7e16dfb722cd582acaa1122493a930
http://www.udir.no/lk20/planer/public/ec9420ad91da96e7e2b1ce17be0cbe9e6ad6992996c9fe185d107d682851dd7a5c152c1bb8641ce9291374583571291ef12b3303e04afe3161f776b804b621e33c84f18637cf0d34e18d641b3d689e64
http://www.udir.no/lk20/planer/public/085581695026ccb4411be7ca8e1ec3dc57cd2e6fa176c398ad70ce8e941214fcf0b136bc066e10b2e26585cdacfa88814a284783221e7d216f46cd6f74ef9dbd00fc58bf49c6d9b96944bcf32f82be47
http://www.udir.no/lk20/planer/public/ae0c1f5d1a86eaea03425986bab8fe945e006bd1b8be2303745a355636a6c044c6d1f3f091b314846e1b7c779d26d29a72cb3baabf8e24aeece472c07312eab06ca64e2118dc83c65c3cc76ff9be6774
http://www.udir.no/lk20/planer/public/5220926aab46d9f1952e09e698bd27f72f55a42caaf75ed597cdc10f2770843201bc3c7662a8a59e2a2dd117fe901d1bc475e144a034bdb10edcd5add26a88ccebee298b585699bfc8062edcfbe12b09
http://www.udir.no/lk20/planer/public/600a21f587e2a9e2ad5bcfc883e1b7dbe17210332eb9f050124b64e0817c45a92f91e1cb95fea27b3e21cdf984c9c90ebb49801b058083bbdaad1a40d04e6db14a6d52d842726d156197940ffba50b1a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/778c88c3d9cb8409adf2b91ba2ee322526e350ae1af5ed65f4a991959789cf62d13917cff91e94923eeba18001090f8b1d36193eca77e1412dcc882988525437e88667347358cdfb5698615bb5741926


Og for noen av dere... sløydinnlevering 

Mat og Helse Kjøttkaker i brun saus, kålstuing og kokte poteter. 

Musikk Piano 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/8733d911ae70d5aa1cb58da18df90d032e2f621fbcbb0451f666ecd2ead8c39eb245c31c6c9f197f447740b1552d5fd48b0803f71ea62c31cfd5fe1f78d99b745f597f97a2e80486cbcacbac81154f74

