
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon: Velkommen tilbake etter ferien. Rett før ferien var det Solidaritetsløp, og vi må skryte av 

innsatsen dere hadde når det gjelder utkledning, engasjement og dansing. For en gjeng! Det er gøy at 

dere byr på dere sjøl og har det moro sammen. Vi mistenker at en del har vippset uten å levere lappen 

med beløp til oss. Supert om vi får inn de siste lappene, så gjør vi jobben til Solidaritetskomiteen enklere.  

 

• Samfunnsfag: Fremføringer av presentasjonene deres starter torsdag. Dere får en detaljert 

oversikt over hvem som skal fremføre før onsdagen. Læringsloggen skal leveres inn i løpet av uke 

10.  

• Norsk: Denne uka forbereder vi fagsamtaler. Disse begynner vi med neste uke.  

• Foreldrekonferanser i uke 11. Si gjerne raskt i fra om det er spesielle fag du vil høre fra. Send mail 

til kontaktlærer slik at vi kan formidle til faglærerne.  

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

 

B-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 KRØ SPRÅK / ALF MATEMATIKK MATEMATIKK SPRÅK / ALF 

0930-1025 KRØ ENGELSK NORSK KRLE SAMFUNNSFAG 

1035-1130 NORSK NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

1050-1145 
NORSK MATEMATIKK 

1215-1310 MATEMATIKK NORSK 
NATURFAG 
1155-1250 

KRØ 
K&H / NATURFAG 

(delingstimer) 

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

(delingstimer) 

1420-1515    VALGFAG  

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

Fransk: Gjør leksa i GC. 

Tysk: Øv på regelrette verb som du har 

skrevet ned tidligere. 

KRLE: Les s. 173 og svar skriftlig på oppg 

1-3. Diskuter med deg selv. 

English: Bring a headset to class if you 

want to use Intowords. 

 Matte: Gjør 5 oppgaver 

i utdelt hefte med 

likninger. 

Norsk: Lekse i GC. Du 

trenger heftet du har 

fått med ulike tekster i.  

Fransk: Gjør leksa i 

GC. 

Tysk: Øv begge 

typer verb + les s. 

58 og 59. 

 

Ukeplan 8E uke 9 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Denne og neste uke blir det hovedfokus på samtale om tekst. Elevene skal ha 

fagsamtale i uke 10.   

Periodeplan: Lese og skrive fortelling  

ENGELSK We continue our work with the UK. This week we will finish the text about the 

UK.  

MATEMATIKK Vi jobber med likninger hele uke 9 

NATURFAG Klima og jorda vår 

Vi snakker om forurensing og hva som skjer i atmosfæren. 

SAMFUNNSFAG  

KRLE Vi begynner på temaet rett og galt (etikk) – kapittel 8.  

TYSK Regelrette og uregelrette verb  

Jeg kan bøye begge typer verb i presens 

FRANSK Ma journée 

Jeg kan snakke om dyr på fransk 

SPANSK  

KROPPSØVING  

K&H Keramikk: skulptur 
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