Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 9C uke 49
Informasjon:
En melding fra rektor:
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!
Fortsatt mulig å ta med gave og bli med på klassens julekalender
Kontaktinfo:
rita.gunnufsen@kristiansand.kommune.no
aasmund.farestveit@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

Mandag

Tirsdag

On
sdag

Torsdag

Fredag

0830-0925

Naturfag/Musikk

Naturfag

Kunst og
håndverk

Kroppsøving

Naturfag

0930-1025

Språk

Matematikk

Naturfag

Kroppsøving

Norsk

1035-1130

Samfunnsfag

Norsk

Språk

Engelsk

Mat og helse

1215-1310

Norsk

Krle

Engelsk

Naturfag/Musikk

Mat og Helse/
Kunst og H

1320-1415

Valgfag

Samfunnsfag

Norsk

Mat og Helse/
Kunst og H

1420-1515

Valgfag

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Naturfag: Prosjekt – vær
klar til å presentere i
klassen tirsdag neste uke
Krle: Møt godt forberedt
til fagsamtale (Jobbet
med temaet siden uke
42 minus 2t )

Naturfag: Prosjekt – vær klar
til å presentere i klassen
tirsdag neste uke
Fransk: Vurdering. Se info og
gjør egen -vurderingen i GC.
Tysk: Gjør oppg 4a og b side
51
Spansk: Gjør leksa gitt
mandag om julefeiring.

Engelsk: Do two tasks
on Read Theory.

M&H: Fremføring av
krydderpresentasjonene. Ha alt
klart til timen begynner.
Naturfag: Prosjekt – vær
klar til å presentere i
klassen tirsdag neste uke

FAG

TEMA/PERIODEPLAN

NORSK

Tekster og tekstanalyse. Vi leser tekster, jobber med virkemidler, og
snakker om det vi har lest. Vær aktiv i timene!
Periodeplan tekstanalyse

ENGELSK

Vi nærmer oss slutten på tema. Vi ser på viktige nyhetssaker fra uken
og arbeider med «nyere tider» i USA.
USA

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG
KRLE
TYSK
FRANSK
SPANSK

KROPPSØVING
KUNST OG HÅNDVERK
MUSIKK
MAT OG HELSE

Gjennomgang av tentamen
Periodeplan Geometri
Periodeplan tallforståelse
Dere skal jobbe videre i gruppene med fordypningsoppgaven om
kroppen. Presentasjoner tirsdag i uke 50 (om noen grupper ønsker å
presentere fredag så kan de gjerne det) Periodeplan Kroppen
Vi fortsetter med historie. Frem til jul skal vi lære om perioden mellom
de to verdenskrigene, mellomkrigstiden.
Periodeplan mellomkrigstid
Fagsamtale om Buddhismen Periodeplan: Buddhismen
Vi jobber med presens perfektum
Vi skal ha muntlig vurdering. Se GC for mer info.

Vamos a España Vi fullfører presentasjonene og lukter litt på
julefeiring.
Fremføring av dansen. Øving på turn. Lek til oppvarming.
Vi jobber videre med Insektshotell og avslutter 2 punktstegninga med
frist (lov å ta med hjem) fredag.
Gitar og sang fremføring «Dont worry»
Krydderprosjekt- lære om forskjellige krydder gjennom
undervisningsopplegg laget av elevene
Juletradisjoner- lage lussekatter

