
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

Dere har fri torsdag og fredag, i tillegg til mandag neste uke! 

 

Fagdag engelsk: onsdag 19. mai. Husk headset så du kan lytte til teksten din! 

Fagdag matematikk: fredag 28. mai 

Samfunnsfag: Skriftlig prøve om industriell revolusjon og imperialisme onsdag 26.mai 

 

Håper dere får en super 17. mai på mandag! 

 

Kontakt:  
jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no | maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no 
ingrid.grande.smage@kristiansand.kommune.no 
Tlf. kontor 38144420 

A-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 KRØ SPRÅK / ALF MATEMATIKK Kristi himmelfart Fri! 

0930-1025 KRØ ENGELSK NORSK   

1035-1130 SPRÅK / ALF NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

1050-1145 
  

1215-1310 NORSK NORSK 
NATURFAG 
1155-1250 

  

1320-1415 K&H FRI LEKSEHJELP   

1420-1515      

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag 

Spansk: Gjør oppgave 6a 

og b skriftlig.  

Fransk: Gjør leksa i GC  

Tysk: Gjør leksa i GC 

Engelsk: les sider 147-148. 

Se GC for oppgaver.  

 

Norsk: Se GC  

Matte: Gjør oppgave 7.33, 7.34, 7.35 og 7.38 i Grunnboka. 

NAT: Bruk 10 min på å evaluere for deg selv hva du har lært om Evolusjon. Lag 

et tankekart eller notatside med tanker. Etterpå kikker du i skolestudio og 

utfyller i 15 min til. 

Samfunnsfag: Les oppsummeringen av kapitlet: Verden bindes sammen med 

tvang. Ta notater. 

 

Ukeplan 8E uke 19 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Samisk og sammensatte tekster  

ENGELSK Vi jobber med å forberede oss til fagdag i engelsk med å se på grammatikk. 

Tema – verdensrommet.  

MATEMATIKK Vi jobber med masse og masseenheter. 

NATURFAG Evolusjon og Økologi 

Vi avslutter evolusjon og gjør oss klare til å starte nytt tema. 

SAMFUNNSFAG Vi fortsetter å lære om imperialisme, kolonisering og slaveri på 1800-

tallet.  

Kamp om land og folk 

KRLE Timene går ut frem til uke  

TYSK Das finde ich gut   

Vi snakker om hvike type filmer vi liker og kan si noe om hvorfor vi 

liker dem. 

FRANSK La maison: Vi skal lære fargene, og jobbe med adjektiv.  

SPANSK El tiempo y las estaciones: Været og årstidene. 

Jeg kan snakke om været og om årstidene.  

KROPPSØVING  

K&H Tegneserie 
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