
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

I uke 44 har Oddemarka besøk av studenter i ulike fag. Ta dem godt imot.  

Naturfag: Prøve i naturfag, kapittel 2, Stoffer fredag 4. nov i 3.time  
Norsk: Husk å ha med bildene og beskrivelsene fra Gimle Gård til tirsdag.  

Mandag 31.oktober er det Halloweenfeiring på skolen, husk kostyme og rekvisitter til klassekonseptet.   
 

Kontaktinfo:  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925   Krle  Språk  Krle  Samfunnsfag   Samfunnsfag 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og      
håndverk 

 Engelsk  Naturfag   Engelsk 

1035-1130   SFV  Språk  Matematikk 
 
Naturfagsprøve 

 1215-1310  Halloween 
feiring 
 

 Norsk  Matematikk  Kroppsøving 

 Kroppsøving 
1320-1415   Matematikk   Norsk 

 

1420-1515  Valgfag         

 

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

Norsk: Les gjennom 
PPT-en om virkemidler 
på GC. Svar på 
spørsmålene på lysbilde 
6, 8, 10 og 12 av PPT-
en i arbeidsdokumentet 
ditt på disken. 
Spansk: Se på denne 
videoen, ta notater  
 Fransk: Gjør 
presentasjonen ferdig. 
Husk å ta den med til 
timen! Øv godt på 
teksten! Se i GC.  
Tysk: Øv godt på 

glosene – Link i GC 

  
  
  

 Eng: Verboppgave på 
GC 
Spansk: Jobb godt med 
disse setningene  
Fransk: Lekse i GC.  
Tysk: Øv godt på 

glosene – Link i GC 

Krle:Skriv 10 

faktasetninger om hva 

du mener er sentralt 

innenfor 

hinduismen.Leveres på 

Classroom. 

 

 Norsk: Gjør oppgave på 
GC om A-verb.  
 
Matte: Gjør skjemaet på 
GC. 

 Eng: Jobb med 
oppgaven «Planning a 
trip to the UK»Se 
oppgavebeskrivelse på 
GC.  
  
Naturfag: Øv til prøve. 

Kapittel 2, stoffer. Side 

41-65. Lurt å lese 

sammendraget s. 77-78.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ukeplan 8A uke 44B 

https://www.youtube.com/watch?v=SxWsQmyxxew
https://quizlet.com/_c8huop?x=1qqt&i=10eifv


 

 

FAG   TEMA/PERIODEPLAN   

NORSK   

 Fremover vektlegges lesing, skjønnlitteratur og skildring. Vi 
begynner på arbeidet med å skrive egen skildring.   
Periodeplan: skjønnlitteratur  

ENGELSK   
UK/The Englishspeaking world and basic grammar 

We`ll have a summary of UK/Quiz and start working on the task 

“Planning a trip to the UK”- Exercises in basic grammar, as well 

MATEMATIKK   

Vi gjør oss ferdig med kapittel 1. Kvadratrot, tall på 

standard form og repetisjon 

Periodeplan tall og tallregning   

NATURFAG   

Stoffer – Prøve i kapittel 2. s. 41-65. Sammendrag s. 76-

77 

Stoffer - Alt som er rundt oss 

 

SAMFUNNSFAG   

Vi fortsetter på mini-prosjekt om ungdomsutfordringer.  Hvis 
tid: Oppstart av nytt tema om revolusjon i Frankrike.  
Hvem er du?  

KRLE   

Hinduismen 

Vi går videre med guder og høytider og hvordan religionen 

praktiseres 

 

TYSK   

Das ist Deutsch Vi skal lære å fortelle om hvilke 

språk som snakkes i flere forskjellige land, og vi 

lærer å bruke verb i presens. 

FRANSK   

 Vi lager presentasjoner og forteller om oss selv og 
klassekameratene våre. Vi spiller inn video. Vi begynner å 

snakke om familien 😊 Ma famille !  

SPANSK   
Du lærer å spørre og fortelle om klær og farger på spansk.  Du 

blir også tryggere på adjektivsbøying i flertall. Mi ropa  

KROPPSØVING   

Lek, ballspill, dans og styrke 

Idunløypa. Husk utetøy og sko. 

Vi øver på volleyballteknikk, styrke og hjørnefotball til slutt. 

 

KUNST OG HÅNDVERK   

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

 

 

Uke44:
http://www.udir.no/lk20/planer/public/97273a4ff0979224a47859caf0110250b3f76baefe2b7472c9efd039a79ead9326c972a06924a493a9c51802904ec74fc2f1b39efc52729bf4449bb5cd165537a271684956688f78f0e8b3f6350f4cdfa98422683315a851e7c5b14a2f16e413
http://www.udir.no/lk20/planer/public/216173ea593cdb0c7fb9ad8fa8d25de7c55d6024b528eadd07bdb8470adbe12d8621f798d7cf8d391862038a7b16a7acb2e9791fc3657f8694f50a8291fb687ad81f6aa651437f0a176355fc2f615ee5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/96d4458f256cb7d95829deba5540878d5bb43b0aebf540781f192a9f582af660f63d4ba69180582818a58ed7a4e3557a6b4b30d63d03e1dc3da488189c82d15821df62e5a9d13a787b421d1f686c87db
http://www.udir.no/lk20/planer/public/353fe4fbd9c7e10001bce71dc061296fb3df023d19d30e28de367d507d43fa064f07e8279fcd22e3bd46c36641bf76d738451c7f886206d53443ffa14bc3a8aa298ba4ce3271b856f08c82f64efebc5e3165c96e001475a5481514d2350f5bdd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b40aafe09e6b13f98fea87cc29686cc82ddae227ce9e6860ff0a9403a433e6d479866b3a635a7ea1dbcb51d3c15835d1cadc5c9e6ac8b267ffbc402a22fe413a18dde20ee0a31b599ad69aa1f9e25381172e7248f73d9a852531719dbf5f80fd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/393816cbf19eeb0695b6a8b1c4242d76f23653b8af9db83cbf83e120532fc55e74783bf724b0ce273bbd887375a59d518b014f314f2cc9f67d25abbbda0c644c92a44252d140347d1dbc4c6df315600a34a608d96877548c6e6710c9adbc703b
http://www.udir.no/lk20/planer/public/188c7725ed2b59d5173574bc06d9c2eef5051c520981b684be61a48f57cc60c7be3c1e44171ed1da5948abebf7ed90fdd28752a6d20548e2cf67263f56ead7da68d2110b0f0fc5aced14d6d6457beffe

