
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Mandag: Fagdag i engelsk. Sørg for at notatene dine om UK er lagret i mappa på Google Disk. Husk 

god niste og hodetelefoner. 

Tirsdag uke 49: fagdag i matematikk 

 

• Viktig at alle elever har med seg skrivesaker på skolen. Det er mange elever som 

mangler dette.  

 

 

 

Kontaktinfo:  

Lillian.Gillesen@kristiansand.kommune.no   

Mali.Steiro.Tronsmoen@kristiansand.kommune.no  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

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

Matte: Se lekse i 

classroom. 

Tysk: Gjør oppg – link på 
GC 
Spansk: Øv deg på å 
lese og oversette 
Carmelas brev s. 31. 
Fransk: Repeter det 
dere har lært m Marius i 
6 uker 

 

 

 

Naturfag: Øv på 

begrepene dere 

skrev ned på 

fredag.  

Matte: Se lekse i 

classroom. 

 

Norsk: Vær klar 

til å presentere 

din valgte 

seksordsnovelle.  

 

 

 

 

Samfunn: Les denne teksten høyt 

for noen i familien din 

(forelder/søsken). Noter ned 5 ord 

som er vanskelige å forstå eller 

forklare.  

Tysk: Skriv minst fem setn med ord 
s 48 
Spansk: Forbered deg til en 
muntlig samtale om deg og din 
familie.  
Fransk: Skriv stikkord til en liten 

muntlig samtale Om hva din familie 

er og har       

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 

Fagdag i engelsk 

fra kl. 0845-1430. 

 

Husk å ta med 

sunn mat og 

drikke, samt 

hodetelefoner om 

du trenger.  

 

Norsk Naturfag Norsk Kroppsøving 

0930-1025 

Matematikk 

Matematikk 
Kunst og 
håndverk 

Språk/arb.fag 

1035-1130 
Kroppsøving 

10.50-12.55 

Norsk 

 1215-1310 Språk/arb.fag Samfunnsfag Naturfag 

1320-1415 Engelsk  

Valgfag 

Samfunnsfag 

1420-1515     

Ukeplan 8A uke 48 B 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Sammensatte tekster. Muntlige ferdigheter. Seksordsnovelle.  

ENGELSK 
Fagdag mandag. Sørg for at notatene dine om UK er lagret i mappa på 

Google Disk. Husk god niste og hodetelefoner. 

MATEMATIKK 
Brøk 

Tallmønstre og algebra 

NATURFAG Celler  

SAMFUNNSFAG Demokratiets historie. Den franske revolusjon. Revolusjonene 

KRLE  

TYSK Das mache ich gern 

FRANSK 
Ferdig Ratatouille og muntlig samtale / repetisjon av «Min din, familie og 

Etre /Avoir:  å være/  å ha» 

SPANSK Vi bruker det vi har lært i høst til å snakke om oss selv og familien. 

KROPPSØVING Sånn funker vi. 

K&H  

 

VALGFAG 

 

 

KH 
Skulptur i leire  

Tredelt portrettoppgave Oppgave og vurderingskriterier ligger i Classroom 
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