
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Velkommen tilbake til skolen, denne gangen som 9.klassinger! Vi lærere synes det var utrolig 

hyggelig å se dere igjen, og vi gleder oss til alt vi skal oppleve sammen i år.  

 

Chromebooks: Elevene har nå fått tilbake sine ladere, Chromebooks og etui. De skal ha ladere 

hjemme og de må huske å komme på skolen med fulladet batteri hver dag.  

 

Bøker: Skolen har kjøpt inn nye bøker i noen av fagene – det blir dermed flere bøker å legge bokbind 

på. Frist er fredag.  

 

Foreldremøte onsdag 24.august kl. 1700. Oppmøte i Sentrallhallen for felles info for 9. trinn. 

Deretter går foresatte klassevis til elevenes klasserom sammen med kontaktlærere.    

 

Vi satser på Overnattingstur til Den omvendte båt torsdag 1.september (etter skolen) til fredag 

2.september! Vi skal gå fra Saga Terrasse til Den omvendte båt, hvor vi overnatter. Dette er en 

obligatorisk del av kroppsøvingsfaget. Elever bruker som oftest å oppleve disse turene som noe av 

det artigste vi gjør i skolens regi. Elever som mangler nødvendig utstyr (sovepose, telt, liggeunderlag, 

sekk, etc.) kan få lånt mye av dette på BUA (ved Sør Arena på Lund). 

https://www.bua.no/utlansordninger/bua-kristiansand 

 

Matte: Ha med kalkulator og skrivesaker til alle timene:) 

Mat og helse: Alle trenger et forkle med navn. Kan oppbevares i hylla di, tas hjem til vask ved behov. 

 

Kontaktinfo:  

Tor.egil.sorby@Kristiansand.kommune.no 

Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no 

 
Tlf. kontor 38144420 

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 
Kunst og 
håndverk 

Mat og helse Naturfag norsk Språk/Arb.liv 

0930-1025 
Musikk 

 
norsk Matte 

Mat og 
helse/kunst og 

håndverk 

KRLE 

1035-1130 Matte KRLE 

kroppsøving 

Samf. 

 1215-1310 Samf. Engelsk engelsk Matte 

1320-1415 Norsk  Språk/Arb.liv  valgfag Norsk 

1420-1515    Valgfag  

Ukeplan 9d uke 34 b 

https://www.bua.no/utlansordninger/bua-kristiansand
mailto:Tor.egil.sorby@Kristiansand.kommune.no
mailto:Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no


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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matte: Gjør 4 oppg 

på tentamen 

Samf: les s. 44-45 

i Relevans. 

Norsk: Ha på 

bokbind på alle 

bøkene dine 

 

  



 

 


