
Ukeplan 35A 

Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Info:  

Da er elevene blitt litt mer kjent med fag og klasse og vi begynner så smått med  

Hjemmearbeid. Håper elevene har hatt ei fin uke:) 

• Vi minner om foreldremøte torsdag 1. sept. Kl. 17.00 med fellessamling i Sentralhallen og 

klassevis samling etterpå. 

• Turen til vaffelbua blir mandag 12.sept. Møte opp på Grønn Slette kl. 09.00. Vi avtaler med noen 

av dere om å ta med vaffelrøre (flere detaljer på neste ukes plan når den tid kommer). 

Vil anbefale å abonnere på nyheter på hjemmesiden til skolen. Der finner dere info-hefte om skolen, ukeplaner 

og aktuelle nyheter. 

https://www.minskole.no/oddemarka 

Ta kontakt om dere lurer på noe. 

Hilsen Ernst og Åse Grethe 

Kontaktinfo:  

Tlf. kontor 38144420 

 

A-uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925   Naturfag  Språk  Fri  Samfunnsfag   Samfunnsfag 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og      
håndverk 

 Engelsk  Naturfag   Engelsk 

1035-1130   Norsk  Språk  Matematikk   Norsk 

 1215-1310   Språk  Norsk  Matematikk  Krle 
 Kroppsøving 

1320-1415  
 Valgfag 

 Naturfag   Norsk 

1420-1515          

 

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

 Spansk: Se lekse 
google classroom 
Fransk: Lekser ligger i 

Google Classroom. 

Husk å ha med 
headset til timen. 
Tysk: Øv på å si hva du 

heter, hvor du bor, hvor 

du kommer fra og hvor 

gammel du er. 

Spansk: Se lekse 
google classroom 
Fransk: Lekser ligger i 

Google Classroom. 

Husk å ha med 
headset til timen. 
Tysk: Øv på å telle til 
20 på tysk 

Krle:  A- univers kapitel"I 
begynnelsen var 
fortellingen", og finn en 
skapelsesfortelling du 
leser gjennom. 
 
Matte: Gå inn på GC – 

Matematikk. Gjør de 14 

oppgavene som ligger på 

lenken. 

  

 Eng: Les teksten 
“Superman Screenplay” 
s.18-20. Gå gjennom 
spm.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

https://www.minskole.no/oddemarka


  

FAG  TEMA/PERIODEPLAN  

NORSK  

 Vi arbeider videre med Boka om meg selv, blir bedre kjent med 
skriveprogrammene våre og forbereder oss til nasjonale prøver i 
lesing.  
  

ENGELSK  Schooldays: Introduction and News 

MATEMATIKK  Vi jobber med tallforståelse og ser på nasjonale prøver i regning. 

NATURFAG  
  Vi blir kjent med faget og lærer oss reglene på laben. 

  

SAMFUNNSFAG  
 Vi blir bedre kjent med natur- og kulturlandskap i Norge.  
  

KRLE  
Oppstart med refleksjoner om hvordan vi forholder oss til 
hverandre og gjennomgang av ulike skapelseshistorier og myter. 
  

TYSK  
  Vi lærer å presentere oss selv og hilse på andre og vi teller til 20 

på tysk.  

FRANSK  

  Vi lærer å hilse på andre og presentere oss selv. Vi jobber med 
franske lyder og lærer å uttale franske ord. Vi blir kjent med det 
franske alfabetet. 
  

SPANSK  
 Vi lærer å presentere oss selv og hilse på andre. Vi lærer også å 
telle til 10. 
  

KROPPSØVING  
  
  Uteaktiviteter Lek, spill og introduksjon til kondisjonsøvelser  

KUNST OG HÅNDVERK  
  
 Bokstavkunst/ Navneskilt 

 


