
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

• På torsdag i forrige uke var det Solidaritetsdag. Husk å vippse til 626108 (merk overføringen med 

navn + klasse) eller å levere pengene til kontaktlærerne på mandag. Pengene går uavkortet til 

skoleprosjektet vårt i Cape Town. Det kan du lese mer om på skolens hjemmeside.  

• Natteravnene gjør en viktig jobb og nå anmoder de flere til å delta. De melder om at mange 

ungdommer under 18 år henger i sentrum i helgene og om økende uro. Derfor ønsker de å 

mobilisere ekstra. Les mer her. 

• Tusen takk for alle de gode samtalene vi hadde med dere foreldre på konferansene forrige uke. 

Dere har noen fantastiske ungdommer som vi gleder oss til å jobbe videre med       

 

Kontakt:  
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 KRØ SPRÅK / ALF MATEMATIKK MATEMATIKK SPRÅK / ALF 

0930-1025 KRØ ENGELSK NORSK KRLE SAMFUNNSFAG 

1035-1130 SPRÅK / ALF NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

1050-1145 
NORSK MATEMATIKK 

1215-1310 NORSK NORSK 
NATURFAG 
1155-1250 

ENGELSK 
K&H / NATURFAG 

(delingstimer) 

1320-1415 K&H FRI LEKSEHJELP VALGFAG 
K&H / ENGELSK 

(delingstimer) 

1420-1515    VALGFAG  

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

Naturfag: Se ferdig episoden av 

‘’Vi drukner i plast’’ på NRK-nett 

tv. Vi så til 24. Minutt i timen. 

English: Do ex 1-2 p. 51-52.  

Fransk: Gjør leksa i GC. 

Spansk: Skriv og øv på glosene til 

kap. 4 om høyre, venstre osv. 

Tysk: Avtalt individuelt arbeid 

Norsk: Les 15 

min i hylleboka + 

quizlet i GC. 

 

 

Norsk: Les 15 min i 

hylleboka. 

KRLE: Oppgaver i 

GC. Du trenger 

boka.  

English: Read p. 56 

and do ex 4-7 p. 57-

58. 

Norsk: Les 15 min i hylleboka. 

Matte: Gjør oppgavene 9-12 

på side 79/80 i Grunnboka. 

Fransk: Gjør leksa i GC. 

Spansk: Gjør oppg. 6A og B 

skriftlig. 

Tysk: Das ich- Buch. 

Ukeplan 8E uke 43 

https://docs.google.com/document/d/1AXZ5lPjiXr0cMAuuIf-gcCyH68DNGp_pdKY_mi44yds/edit?usp=sharing
mailto:jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no
mailto:maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no


 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Framover arbeider vi med å lese ulike tekster, både skjønnlitterære og 

saktekster. Alle elevene skal ha en skjønnlitterær bok. Mot slutten av 

perioden skal de presentere boka si muntlig og skrive et leserinnlegg. I 

tillegg arbeider vi med nynorsk innimellom. Fokus nå er substantivbøyning 

og noen høyfrekvente ord.   

Periodeplan: Språk og tekster 

ENGELSK We are working with chapter 2 «Hit the Books!» about school and 

friendship.  

Periodeplan: Hit the Books! 

MATEMATIKK Brøk: Denne uka skal vi arbeide med ganging og deling av brøk. 

NATURFAG Stoffer – alt som er rundt oss.  

Periodeplan 

SAMFUNNSFAG Vi fortsetter på nytt tema om kampen for rettigheter.  

Kampen for rettigheter 

KRLE Vi jobber med jødedommen i denne perioden. Denne uka skal vi finne ut 

hva som kjennetegner jødisk tro, og hvem som er jødiske.  

Periodeplan: Jødedommen 

TYSK Vi fordyper oss i kap 1, Das bin ich 

FRANSK Il habite en France 

Jeg kan fortelle om andre på fransk Grammatikk: être i presens 

SPANSK Kap. 4: Klær og farger og beskrivelse av hverandre 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/a2c09c37d8512f40e123304fd661eeaf0d106f53ae435607d6b2b46b6210259cec2e73b92b760eecd78ee464ceb432d2f5971b0e8e6174bbcbf2ef982b113e6ee75e6b64e3d8bf54b7bf3cb0cb88c941dac800c0e1482a5839c02e73cc4e91453d051c2573b69f36be72159e4d14cd78
http://www.udir.no/lk20/planer/public/6709bb2b918cad513dd91b7fb2a03b6db848c1bd862342eec9281b7d18be69dc015e9cb4ff28ee4468e5d76d1984c9abbbddaf50a1495554892b797ee727ea1b
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f1d9863603ac2d8ee77b3246add90bbe697ea7c9a914829f3dd94ea5d584d37e76f239254c54d96d92a1984d78947842718e871f51c66abf524a9792728b6a075fc667e37aa8d95371a0197fbc429bb79c5ea26ba5c75a4a1eb76eb37bc1bf7d1dd341579e7b296d59b5b30c7d08ebe2
http://www.udir.no/lk20/planer/public/9386c1a327dc621826e0280bc52d852342abf75d02021c0d4352626d7c925e3aa6139d416b41351a1942ccb3b6d508c9aa92b84719291eb3c899206ba7a59b690cdda176614d39b89f2677fe21f8a6d57ede074ab608f2240d2f75be0e5102a7e7b7a323017cd1747f521865928621c8
http://www.udir.no/lk20/planer/public/11666e3e2201b0fa13ab0384caa2f71159ee3ca534f2b549f8ced3131053a382eb60e96029bbdbe669256fb5a8148958b5b7f47785c199f33c3cb9f80d7f998a667f995c4da45ede2c7ddabe220f5475

