
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

Info: 

• Denne uken starter vi opp med Sånn Funker Vi. Gjennom SFV skal vi ha fokus på mer bevegelse 

og lek i timene. I tillegg skal vi reflektere litt rundt hvordan vi funker som mennesker og hva som 

påvirker hvordan vi funker. Vi skal innom temaer som søvn, den tredelte hjerne, toleransevindu, 

kropp og bevegelse med mer Mer info kommer på hjemmesiden. 

• Torsdag 20.oktober skal dere se filmen «Slaveskipet», et fellesopplegg i Sentralhallen (Den 

kulturelle Skolesekken) Leksene til disse dagene går som normalt (ikke lekser til fredag). 

• Fredag 21.oktober er fridag for elevene pga. Lærernes planleggingsdag 

• Vurdering i spansk, kapittel 1 til 4. Pensumliste ligger i google classroom.  

• Vurdering i tysk. 

• Husk å ha med lapp fra helsesykepleier! 

Kontaktinfo:  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925   Krle  Språk 
Oppstart «Sånn 
funker vi» 

 Film 
«Slaveskipet» i 
Sentralhallen    

  Lærernes 
planleggingsdag 
 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og      
håndverk 

1035-1130   Norsk  Språk  Matematikk 

 1215-1310   Språk  Norsk  Matematikk  Kroppsøving 

1320-1415  
 Valgfag 

 Matematikk   Norsk 

1420-1515          

 

  

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

 Samf: Gjør ferdig 
leksen på GC (42). 
Dette begynte du på 
sist fredag.  
 Tysk: Pugg 
bøyingsystem for 
svake verb i presens + 
haben (se egne notater 
/ PP på GC)   
 Spansk: Se 
pensumliste i GC. Øv 
til prøven.  
Fransk: Husk å ta med 
en gjenstand eller flere 

Eng: Stages 8: Les teksten 
s. 76, skriv opp glosene 
som står i margen. 
Gjør ferdig oppgavearket 
dere fikk utdelt på fredag og 
skriv oppgave 3 i 
dokumentet som ligger på 
GC og levér. 
Krle: A-univers/Store 
spørsmål:Gå inn på 
kapitlet som handler om 
hinduismen og gjør deg 
kjent med «de tre ulike 
veiene»=handlingens, 

Norsk: Se 
oppgaveheftet i NN. 
Gjør oppgavene om 
artikler og hankjønn.  
Matte: En lekse denne 
uka og det er et Google-
skjema som dere finner 
på GC. Dette må være 
gjort senest til torsdag.  

Norsk: Innlevering av 
kort videosnutt, 
“Boktrailer”, på 
Classroom.  

Ukeplan 8A uke 42B 



som representerer din 
nasjonalitet/din 
bakgrunn. Info i GC.  
  
  
  

erkjennelsens,kjærlighetens 
vei 
Tysk: Øv godt til prøven.  
Spansk: Se pensumliste i 
GC. Øv til prøven.  
Fransk: Lekse i GC.  

  

FAG  TEMA/PERIODEPLAN  

NORSK  

 Fremover er det fokus på lesing, skjønnlitteratur og skildring. I 
løpet av perioden skal vi øve oss på å skrive en egen skildring.  
Periodeplan: skjønnlitteratur 
  

ENGELSK  

UK/The Englishspeaking World and basic grammar 
The text «One nation, four countries». We will learn more about 
UK`s, geography, history and the cultural differences within the 
nation  
Grammar: The agreement and tenses of verbs. 

MATEMATIKK  

Vi jobber videre med tallforståelse. Vi ser på potenser.   
Periodeplan tall og tallregning  
 

 

NATURFAG  
Stoffer – Periodesystemet, kjemiske forbindelser og molekyler.  
Stoffer - Alt som er rundt oss  
  

SAMFUNNSFAG  
Vi lærer om sosiale roller, likestilling og fordommer. Vi fortsetter på 
mini-prosjekt om ungdomsutfordringer.  
Hvem er du? 

KRLE  

Hinduismen 
Vi starter opp med nytt tema. En gjennomgang av utbredelse av 
religionen, guder og trosgrunnlag. Ved oppstarten bruker vi A-
univers» Store Spørsmål» som utgangspunkt for lærestoffet. 
 

TYSK  
Repetisjon – Vi har en repetisjonsprøve onsdag. Vi øver i timen 
tirsdag – Pensum og PP ligger på Google Classroom   

FRANSK  

Vi jobber videre med ER-verb, être (å være), nasjonaliteter og 
land. Vi skal lære verbet aimer (å like) og fortelle om hva vi liker. 
Vi blir kjent med ukedager.   
C’est moi !   
 

SPANSK  
På onsdag: Vurdering i kapittel 1-4  Jeg legger ut en mer detaljert 
pensumliste i GC. Vi bruker timen på mandag for å repetere.    
 

KROPPSØVING  
Lek, ballspill, dans og styrkeaktiviteter 

Kroppsøvingen faller bort denne uka pga. fridag 

KUNST OG HÅNDVERK  
 
Skulptur i leire. Oppgavetekst og vurderingskriterier ligger på GC 
Stofftrykk på t-skjorte 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/79c4a244642a6a2016a723215ec0f2412c1dbe431baae747dae6af9d067674ad55046af8779c263c1b8bd9997aea19a563a974b80c106f22cc0c7e9cbc8c9c8edc873c377877b8ccdedabf1aae992dd5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/97273a4ff0979224a47859caf0110250b3f76baefe2b7472c9efd039a79ead9326c972a06924a493a9c51802904ec74fc2f1b39efc52729bf4449bb5cd165537a271684956688f78f0e8b3f6350f4cdfa98422683315a851e7c5b14a2f16e413
http://www.udir.no/lk20/planer/public/216173ea593cdb0c7fb9ad8fa8d25de7c55d6024b528eadd07bdb8470adbe12d8621f798d7cf8d391862038a7b16a7acb2e9791fc3657f8694f50a8291fb687ad81f6aa651437f0a176355fc2f615ee5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b40aafe09e6b13f98fea87cc29686cc82ddae227ce9e6860ff0a9403a433e6d479866b3a635a7ea1dbcb51d3c15835d1cadc5c9e6ac8b267ffbc402a22fe413a18dde20ee0a31b599ad69aa1f9e25381172e7248f73d9a852531719dbf5f80fd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/3a46a4d2e653fb1f4488652fc181fe007c13a67f3bfcea9aed887c2e221e1d568760a7ab8d67de9d797e76c7c0271d24da3456016ec5a0b8b963f4a8bc9d7ac856c3e1e99df3a2119ddd3453b18fde9d
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b40aafe09e6b13f98fea87cc29686cc82ddae227ce9e6860ff0a9403a433e6d479866b3a635a7ea1dbcb51d3c15835d1cadc5c9e6ac8b267ffbc402a22fe413a18dde20ee0a31b599ad69aa1f9e25381172e7248f73d9a852531719dbf5f80fd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/393816cbf19eeb0695b6a8b1c4242d76f23653b8af9db83cbf83e120532fc55e74783bf724b0ce273bbd887375a59d518b014f314f2cc9f67d25abbbda0c644c92a44252d140347d1dbc4c6df315600a34a608d96877548c6e6710c9adbc703b
http://www.udir.no/lk20/planer/public/188c7725ed2b59d5173574bc06d9c2eef5051c520981b684be61a48f57cc60c7be3c1e44171ed1da5948abebf7ed90fdd28752a6d20548e2cf67263f56ead7da68d2110b0f0fc5aced14d6d6457beffe

