
Ukeplan for Oddemarka skole 8A uke 35 (B) 

 
Info:  

• Foreldremøte mandag 24. August kl. 17.00. Kun én foresatt pr elev! Følg merking til riktig 
klasserom. 

• Husk å ha med ferdig ladet Chromebook på skolen. 

• Husk å ha bind på alle lærebøkene.  
 
I uke 36 og 37 vil vi gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.  
 
Kontakt: janicke.ropstad@kristinsand.kommune.no / lars.olav.repstad@kristiansand.kommune.no 

 
Tlf. kontor 38144420 

Tekstmelding til kontaktlærere: Send ODD 8A din melding til 03686   

 

  

B-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 NORSK SPRÅK / ALF ENGELSK KH SPRÅK / ALF 

0930-1025 NATURFAG 
KH / NATURFAG 

(delingstimer) 
MATTE NORSK MATTE 

1035-1130 KRLE 
KH / ENGELSK 
(delingstimer) 

NATURFAG 
1050-1145 

MATTE SAMFUNNSFAG 

1215-1310 KRØ NORSK 
NORSK 

1155-1250 
KRLE KRØ 

1320-1415 MATTE SAMFUNNSFAG  VALGFAG KRØ 

1420-1515    VALGFAG  

Lekser til tirsdag Lekser til 

onsdag 

Lekser til torsdag Lekser til fredag 

English: Log on to our Google Classroom 

with code: 6nhalqi 

Browse through our textbook «Stages 8».  

 

Samfunnsfag: For de som ikke har gjort 

det: logg på Google Classroom med kode: 

xxmer4s. 

Gjør leksa i GC.  

 

Fransk: Gjør leksa i Google Classroom. 

Kode: wypurss 

Norsk: Les s. 

44-47. Forklar 

skriftlig hva 

faguttrykkene 

s. 44 betyr.  

Matte: Gjør oppgave 

1.20, 1.21, 1.22, 1.23 

i Faktor Grunnbok. 

 

Fransk: Gjør leksa i 

Google Classroom. 

Kode: wypurss 

Tysk: Øve på 
tallene 1-20. Øve 
på å fortelle om deg 
selv (navn, hvor du 
bor + alder) 
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Fag Hovedområde Delmål/Læringsmål 

Engelsk  Reading strategies 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

bruke 

varierte strategier i språklæring, tekstskaping og 

kommunikasjon 

lese, diskutere og videreformidle innhold fra ulike 

typer tekster, inkludert selvvalgte tekster 

Norsk  Lesestrategier 

 

Jeg kan beskrive og reflektere over egen bruk av 
lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og 
sakprosa 

Jeg kan lese skjønnlitteratur formål, innhold, 
sjangertrekk og virkemidler. (Udir.no og sakprosa 
på bokmål (…), og reflektere over tekstenes  

Matte  Tallforståelse Jeg vet hva partall, oddetall og primtall er.  

Jeg kan primtallsfaktorisere ulike tall. 

Naturfag     

Samf Landskapet og 

menneskene 

Jeg kan forklare følgende fagbegreper: 

naturlandskap, kulturlandskap, arealbrukskonflikter, 

bosetting og naturfarer 

Krle     

Tysk 
Bli kjent 

 
 

Telle og skrive til 20 
Fortelle hva jeg heter, hvor jeg kommer fra og hvor 
gammel jeg er. Jeg kan spørre andre om det 
samme. 

Spansk     

Fransk  Je parle un peu français Jeg kan sammenligne egne språk med fransk, og jeg 

kan forklare hva et gratisord er 

Jeg kan presentere meg på fransk 

Jeg kan telle til ti på fransk 

Alf     

Krø     

 


