
Ukeplan for 8E uke 38 
 

   Oddemarka skole       
 
Informasjon:  
 
Beskjed fra rektor: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom 
Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg 
hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, 
selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 

• Onsdag er det elevsamtaledag. Da møter elevene til samtale med kontaktlæreren sin til oppsatt 
tid. Resten av dagen arbeider elevene med hjemmeoppgaver i matematikk og norsk. Både tider 
og oppgaver vil ligge i Classroom.  

• Oppsamling i nasjonale prøver blir også på onsdag. De elevene det gjelder får beskjed. De 
slipper da hjemmeoppgavene og vi legger elevsamtalen før eller etter prøven.   

• Vi skal ta klassebilde til skolekatalogen på torsdag denne uka, og portrettbilder mandag i neste 
uke. Så ta på favorittgenseren den dagen!  

 
Kontakt/info: 
jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no 
maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no  
Tlf. kontor 38144420  

 

A-uke 
  

MANDAG 

 

TIRSDAG 

 

ONSDAG 

 

TORSDAG 

 

FREDAG 

0830-0925 Kroppsøving Språk/arb.fag  

 Elevsamtaler 

 

Møt opp til avtalt 

tid. 

 

Jobb med 

matteoppgavene 

på utdelt ark + 

BOMS 

 

Matematikk Språk/arb.fag 

0925-0930 Pause Pause Pause Pause 

0930-1025 Kroppsøving Engelsk KRLE Samfunnsfag 

1025-1035 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

1035-1130 Språk/arb.fag Naturfag Norsk Matematikk 

1130-1145 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

1145-1215 Storefri Storefri Storefri Storefri 

1215-1310 Norsk Norsk Engelsk K&H/Naturfag 

1310-1320 Friminutt Friminutt  Friminutt Friminutt 

1320-1415 K&H FRI  Valgfag K&H/Engelsk 

1415-1420    Friminutt  

1420-1515    Valgfag  

 

 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

English: Grammar 
tasks in Classroom.  
Fransk: Gjør leksa og 
egenvurdering i 
Classroom. 
Tysk: Øve på 0-20 + 
Quizlet om tall. 
Spansk: Se classroom 
for leksa  

Skjemaet til 
elevsamtalen skal 
være ferdig utfylt 
 
Norsk: Skriv et 
kapittel videre i 
BOMS.  
 

KRLE: Lag ferdig 
minipresentasjonen 
din om Sokrates.  
English: Quizlet in 
Classroom.  

Fransk: Gjør leksa i Classroom. 
Tysk: Øve 0-100 + Quizlet om 
tall 
Spansk: Se classroom for leksa 
Samfunnsfag: Les ferdig 
teksten om «Hvorfor bor du der 
du bor?» i samfunnsfagboka 
Matte: Gjør oppgavene 10-13 
side 42 i Grunnboka 

http://www.minskole.no/minskole/oddemarka/pilot.nsf
mailto:jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no
mailto:maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no


 

Fag Hovedområde: Delmål/Læringsmål 

Engelsk 

Reading and writing 
English 
 

We continue to use ReadTheory. In addition, we will 
focus on some typical spelling mistakes and similar 
words that we often confuse or mix. 

Norsk 

Lesing og BOMS 
 

Nå er vi i gang med BOMS og kommer til å bruke mye 
tid på det fram til høstferien. Innimellom leser vi og 
jobber med noe grammatikk og rettskriving.  

Matematikk 

Tall og tallforståelse 
 

Jeg kan regne med potenser 
Jeg kan regnerekkefølgen når oppgavene inneholder 
fleire regnearter. 
 

Samfunnsfag 

Landskapet og 
menneskene 
 

Jeg kjenner til ulike grunner til at mennesker bosetter 
seg.  
Jeg har begynt på en vurderingsoppgave i temaet.  

KRLE 
Filosofi 
 

Vi jobber videre med Sokrates og hans metode, tester 
filosofiske samtaler og lærer litt om Odin. 

Naturfag 

Stoffer – alt som er 
rundt oss 
 

Grunnstoffer og periodesystemet. 
Vi ser videre på grunnstoffene og hvordan de er bygget 
opp. 

Tysk 

Tall 
Repetisjon fra de siste 
ukene 

Jeg kan telle fra 0 – 20, forlengs og baklengs 
Jeg kan telle til 100 
Jeg kan tiertallene fra 30 -100 

Fransk 

Ça va très bien. Jeg kan fortelle litt om meg selv på fransk 
Jeg kan hilse på fransk 
Jeg kan telle til 15 på fransk 

Spansk 
Kap 2 Hva heter du ? Un- una tall og klokka 

Spørre andre og rappe 
K&H Boka om meg sjøl Eg har laga forslag til korleis forsida mi skal sjå ut.  

Kroppsøving 
 
 

 

 


