
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

 

• Da er siste uken før vinterferien kommet. Den kroner vi med elevsamtaler, solidaritetsløp og 

naturfagsprøve. Det blir kos. 

• På torsdag er det Solidaritetsløp. Flott om du får sponset rundene dine med noen kroner. 

Påmeldingslapp ble sendt hjem med elevene Fredag uke 6. Husk tøy badetøy/utstyr. 

• Onsdag utgår alle vanlige timer, eleven møter kun til avtalt tid for elevsamtale. 

• Et viktig dokument ble sendt ut med ‘’klassemailen’’ rett før denne helga. Foresatte på vårt trinn er 

så heldige å være utvalgte til å besvare en foreldreundersøkelse om lekser. Den er i regi av UIA og 

kan gi forskerne et godt innblikk fra elevenes hverdag. 

• Naturfagsprøven blir Torsdag i 4. time.  

• Fredag 2. og 4. time blir skrivetimer i norsk 

 

Kontakt: Bjarne.slogedal@kristiansand.kommune.no 

               Jan.erik.eiksa.thorsen@kristiansand.kommune.no 

Tlf. kontor 38144420  Tlf. 8. Trinn 908 91529 

A-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 NATURFAG SPRÅK 

ELEVSAMTALER 

(oppgaver i nat 
og engelsk) 

FORBEREDELSE 
TIL: 

SPRÅK 

0930-1025 MATTE MATTE 
SOLIDARITETS-

LØP 
NORSK 

1035-1130 SPRÅK KRLE NORSK God Venn 

1215-1310 SAMFUNNSFAG 
KH / NATURFAG 

(delingstimer) 
NATURFAG KUNST OG HÅNDVERK 

1320-1415 NORSK 
KH / ENGELSK 
(delingstimer) 

 VALGFAG FRI 

1420-1515    VALGFAG  

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

Krle; Skriv ned punkter for 

hvor du vil sette grensa i  

tema som kan være 

vanskelige for ungdom 

Generelt: Kom til skolen til 

oppsatt tid med utfylt 

skjema 

Norsk: Skriv plottet 

(personer, prosjekt, miljø, 

NAT: Øv på 

naturfagsprøven 

Norsk: Skriv innledning 

til skriveoppgaven. IKKE 

MER! Skriv i Classroom, 

Norsk: Ta med 

hodetelefoner til 

Intowords. 

Tysk: Gjør leksa i 

classroom 

Ukeplan 8B uke 7 
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Tysk: Gjør leksa i 

classroom 

Spansk: Se classroom for 

lekse 

Fransk: Gjør leksa i 

GC 

 

 

 

handling, og hvordan disse 

påvirker hverandre. Se s. 

180 i Kontekst) 

Engelsk: Oppgave på GC 

 

 

på toppen av 

dokumentet jeg har 

lagt ut. 

Spansk: Øv på 

månedene og 

årstidene s. 34-35. 

Fransk: Gjør leksa 

i GC 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Vi skriv forteljing og jobbar med fagsamtale om tekst. 

ENGELSK Skrive tale (hjemmedag på onsdag) 

MATEMATIKK Vi jobber videre med tall og algebra. Denne uka er det fokus på praktiske 

oppgaver og problemløsning. 

NATURFAG Jorda – Planeten vår 

Vi jobber inn til prøven i dette temaet. Det blir en sammensatt oppgave om å få 

med viktige ting vi allerede har lært og bruke egne metoder for å forstå mer. 

SAMFUNNSFAG Vi bygger demokrati sammen 

Vi jobber videre med å forstå det norske demokratiet. Vi jobber videre med 

læringsloggen. 

KRLE Grensesetting  

TYSK Vi jobber videre med klokkeslett og regelrette verb i presens. 

FRANSK Ma journée 

SPANSK Mi día 

Måneder, årstider, bursdag 

KROPPSØVING  

KUNST OG H Går ut av planen pga elevsamtaler og forberedelse til Solidaritetsløpet. 


