
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

Informasjon: 

• Onsdag er det hospitering på vgs fra kl 09-14:00 

• Fredag er det utsatt tentamen for de som har vært fraværende på en av heldagsprøvene 

Informasjon uke 50 

Prøvemuntlig mandag til torsdag. Denne gangen gjør vi det så likt eksamen som mulig 

Dere blir delt i 2 grupper: 

Gruppe 1 skal ha prøvemuntlig mandag-onsdag. Torsdag lager dere julemusikkvideo 

Gruppe 2 skal ha prøvemuntlig tirsdag-torsdag. Mandag lager dere julemusikkvideo 

(gruppene til musikkvideo kommer senere) 

 

Fredag er siste skoledag. Først er det samling i Lund kirke eller Alternativ julesamling på skolen. Dagen 

avsluttes i klasserommet der vi blant annet ser mange artige julemusikkvideoer. 

Kontaktinfo:  

Therese.fuglestad@kristiansand.kommune.no 

Geir.Berntsen@Kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420 

 

 

UKE 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 

Videregående skoler 
kommer og 
informerer 

Samfunnsfag 

Hospitering på vgs, 
se egne lister 

Møt på «din» VGS 
klokken 0850. 

Musikk Utdanningsvalg 

0930-1025 Nat/ Musikk Norsk 
Kroppsøving 

 
1035-1130 KRLE Samfunnsfag 

 1215-1310 
Engelsk/ samf 

fagsamtale 
Matte Språk/ arb. Engelsk 

1320-1415 KRLE KRLE  Valgfag Matte 

1420-1515    Valgfag  

Uke 50 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 
Gruppe 1 
Møt på skolen 0830. 
Der får dere vite 
hvilket fag dere skal 
ha prøvemuntlig i 

Gruppe 2 
Møt på skolen 0830. 
Der får dere vite 
hvilket fag dere skal 
ha prøvemuntlig i 

Gruppe 2 
Veiledning på skolen 
klokka 0830 

Gruppe 2 
Prøvemuntlig  
(du får tidspunkt av 
faglærer) 

Siste skoledag 

 

Møt på skolen 0830 

 

 

0930-1025 

1035-1130 Gruppe 1 
Prøvemuntlig  
(du får tidspunkt av 
faglærer)  1215-1310 

Gruppe 2 
Jobbe hjemme med 
julemusikkvideo 

Gruppe 1 
Veiledning på skolen 
klokka 1000 

Gruppe 1 
Jobbe hjemme med 

julemusikkvideo 
1320-1415  

Ukeplan 10D uke 49a 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Tekster i kontekst 

 

ENGELSK 

We prepare for the oral exam practice.  

Around the world 

 

MATEMATIKK 

Vi går gjennom juletentamen. 

 

 

SAMFUNNSFAG 

Øving og repetering inn mot prøvemuntlig neste uke. Noen skal ha de siste 

fagsamtalene på mandag i engelsktimen. 

 

KRLE 
Religiøst mangfold 

 

TYSK 

Das ist mein Haus und mein Zimmer 

I denne perioden skal vi jobbe med å kunne forklare rommet og huset vårt, og 

skal ved hjelp av preposisjoner også si noe om hvor ting er plassert. 

FRANSK 
 

 

SPANSK 

 

Vi gjennomgår feil som går igjen på muntlig presentasjon : Adjektiv, feil verb tid 

og kjønn (Jeg i stedet for han, han i stedet for de osv.)   

 

ARBEIDSLIVSFAG 

 

HMS 
Hva er viktig når det gjelder helse, miljø og sikkerhet på kjøkkenet, 

byggeplassen og som helsearbeider? 

KROPPSØVING 
Volleyball og turn. Dere velger oppvarming. Samme turnelement som dere 

hadde med studentene. Volley- vi spiller jula inn. 

MUSIKK 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Tysk: Jobb med 

oppgaven 

Spansk Rita: Skriv 
ferdig oppg m adjektiv 
++ 
 

 

 

 

 

 

Tysk: Lever inn presentasjon - vær 
klar for å presentere i timen  
 

Spansk Rita: Lær deg 6 ord om 

Navidad español       

 
Arbeidslivsfag:  
Prøve i  HMS, se filmene som ligger i 
classroom, spørsmål fra filmene. 
 

 

 

 

KRLE: levere 

dokumentarfilm 
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