
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon: 

Ranselpost: Foreldreundersøkelsen 2022 – spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte  
Se egen informasjon sendt hjem med elevene på fredag. Her ligger direkte link 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/til 
undersøkelsen. Klassen med flest besvarelser for en premie. 8E er glad i konkurranser, så håper vi 

får alle med       Elevene skal gjøre det samme i uke 47.  

   
Julekalender og julepynt  
Vi begynner å samle pakker til kalenderen. Alle er mer i trekningen uansett. Gave på ca. 30 kr, og 
den må være ferdig pakket. Har dere noe julepynt hjemme som ikke brukes? Ta det gjerne med.   
  
Vurderinger  
Uke 46: Fagdag i norsk fredag 18.november 
Uke 47: Fagdag i engelsk tirsdag 22.november og skriftlig prøve i KRLE torsdag 24. november  
Uke 48: Skriftlig prøve i samfunnsfag 29. november og fagdag i matematikk onsdag 30.november   

Husk å ha fulladet chromebook med til fagdagen!   

 
Kontakt: VISMA FLYT SKOLE  
Tlf. Kontor: 381 44420. Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka  

 

 

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag 
Lekser til 

torsdag 
Lekser til fredag 

Eng:» Planning a trip to UK» 

leveres innen mandag kveld 

Fransk: Du trenger franskboka 
for å gjøre lekse. Se i GC.  
Spansk: Øv godt på ordene 
som ligger her 
Tysk: Skriv 5-10 setn med 
uttrykkene s 44 (på tysk) 

Matte: Leksa er som 

vanlig et Google-skjema. 

Dette må gjøres innen 

fredag 

Fransk: Se i GC.  
Spansk: Oppg. 6AB s. 
43-44, arbeidsboka.  
Tysk: Øv på glosene – 
link i GC  

Matte: Leksa er 

som vanlig et 

Google-skjema. 

Dette må gjøres 

innen fredag 

 

 

 

Nynorsk: Lær deg korleis en bøyer 

substantiv og a-verb og e-verb på 

nynorsk: 

http://elevrom.sprakradet.no/skolen/o

vingar  

Norsk muntlig: Repeter de litterære 

virkemidlene s.197-213 i Kontekst 

basisbok 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Norsk Språk/arb.liv 
Kunst og 
håndverk 

Norsk 

Fagdag i norsk 

0930-1025 Matte Natur 
Kunst og 
håndverk 

KRLE 

1035-1130 Engelsk Norsk 
Språk/arb.liv 

 
Matte 

 1215-1310 KRLE KRØ Matte Naturfag 

1320-1415 Valgfag KRØ  Samfunn 

1420-1515 Valgfag 

Ukeplan 8E uke 46B 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/
https://www.minskole.no/oddemarka
https://quizlet.com/_cbkp5h?x=1qqt&i=10eifv
http://elevrom.sprakradet.no/skolen/ovingar
http://elevrom.sprakradet.no/skolen/ovingar


  

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 
Periodeplan: skjønnlitteratur    

Nynorsk: substantiv, a-verb og e-verb 

ENGELSK 
 UK and The Englishspeaking world 

Planning a trip to the UK.The pjoct has t o be finished within Monday 

evening 

MATEMATIKK 
Vi begynner med algebra. Vi jobber med variabelbegrepet og skal lære oss 

å trekke sammen bokstavuttrykk 

NATURFAG 
 

Energi - Det som alt til å skje 

SAMFUNNSFAG Kampen for rettigheter!  

KRLE 
Vi repeterer forrige ukes tema «Tre veier til frelse», og vi snakker om 

klasser og kaster, og om etikk og leveregler. «prøven. Hinduismen. 

TYSK 
Das mache ich gern - vi øver på ord som kan beskrive hva vi liker å gjøre i 

fritiden  

FRANSK 

Planen for uka er: familien, måneder, ukedager, fødselsdato og 

verbet «avoir - å ha». Vi prøver å finne ut hvorfor Franskmenn feirer 

«La fête de l'Armistice» den. 11 november og hvor mange baguetter 

spises hvert sekund i Frankrike       À mardi ! Ma famille 

SPANSK 

Vi avventer med nytt tema. Vi bruker denne uken til å bli sikrere på 

hvordan man beskriver hvor ulike personer er plassert og hva de har 

på seg. Samme gjelder bruken av verbet ESTAR, TENER, LLEVAR. 

Mi ropa.  

KROPPSØVING Lek, dans, ballspill og styrke  
Vi fortsetter med samspillsleker, og lager «pyramider 

KUNST OG 

HÅNDVERK 
 

 

VALGFAG 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/79c4a244642a6a2016a723215ec0f2412c1dbe431baae747dae6af9d067674ad55046af8779c263c1b8bd9997aea19a563a974b80c106f22cc0c7e9cbc8c9c8edc873c377877b8ccdedabf1aae992dd5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f80d8d5e981aecb8ec410c85688d28d20079e0800e86554ee09161de9f7be6f68a286aa8b41be1ea2042af3c9c6c9272685dff6242177e37df0844aabb0e576a32959ef45d2c0016bc50e5f8f33fcbbf
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b40aafe09e6b13f98fea87cc29686cc82ddae227ce9e6860ff0a9403a433e6d479866b3a635a7ea1dbcb51d3c15835d1cadc5c9e6ac8b267ffbc402a22fe413a18dde20ee0a31b599ad69aa1f9e25381172e7248f73d9a852531719dbf5f80fd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/efa884343801f8d4a399eb066bffe6b9456a7f1070d54b8b3613da3eb068a2241d7120a277c1d213861b3ebb5328fc0d3d36cc4f74bb7f5efb580660222aaa1c25de9f0ea4ee7d3c5600c112185440a3
http://www.udir.no/lk20/planer/public/6166a9d670a5555db2a51d796866883f8bc3aedcc44efba243bb3ea33785611a46a64e89892d6d08cf45661cac9b403702a9210fb8983eb7b5b65d9bea5905463e644464beb057ce2ea18b0d5286b21f
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b40aafe09e6b13f98fea87cc29686cc82ddae227ce9e6860ff0a9403a433e6d479866b3a635a7ea1dbcb51d3c15835d1cadc5c9e6ac8b267ffbc402a22fe413a18dde20ee0a31b599ad69aa1f9e25381172e7248f73d9a852531719dbf5f80fd


 


