
Ukeplan for 8E uke 39 
 

   Oddemarka skole       
 

Informasjon:  
 

• Forrige uke hadde vi elevsamtaler. Det var skikkelig trivelig å få en prat med elevene en-til-en. 
Det som går igjen er at alle elevene trives og liker klassen godt. 

• Mandag 21. september skal elevene ta portrettfoto. Klassebildet er alt tatt og alle smilte fint.  

• Denne uka skal vi ha en skriveøkt i engelsk. Vi bruker to timer på torsdag til det. Alle kan bruke 
Intowords, og lytte til sin egen tekst. Ta med hodetelefoner.  

• Innlevering av «Boka om meg selv» denne uka på papir. Mange har flotte bilder, som gjør seg 
best i farger. Kjempefint hvis dere hjemme kan hjelpe til med å skrive ut.  

• I uke 40 er det høstferie. Nyt friuka og lad batteriene godt! God ferie! 
  

Kontakt/info: 
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 Kroppsøving Språk/arb.fag Matematikk Matematikk Språk/arb.fag 

0925-0930 Pause Pause Pause Pause Pause 

0930-1025 Kroppsøving Engelsk Norsk Engelsk – skriving Samfunnsfag 

1025-1035 Friminutt Friminutt 
1025-1050: 

Lunsj og storefri Friminutt Friminutt 

1035-1130 Norsk Naturfag Samfunnsfag Engelsk – skriving Matematikk 

1130-1145 Lunsj Lunsj 
1145-1155 

Pause Lunsj Lunsj 

1145-1215 Storefri Storefri 1155-1250 

Naturfag 
Storefri Storefri 

1215-1310 Matematikk Norsk Kroppsøving K&H/Naturfag 

1310-1320 Friminutt Friminutt  Friminutt Friminutt 

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

1415-1420    Friminutt GOD FERIE! 

1420-1515    Valgfag  

 

 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

KRLE: Søk og finn ut 
kva «livssyn» betyr. 
Skriv ned en forklaring 
+ skriv ned hva som er 
typisk for religioner.  
Tysk: Lekse i 
Classroom. 
Spansk: Lekse i 
Classroom. 
Fransk: Lekse i 
Classroom. 

Norsk: Skriv ferdig 
BOMS til i dag, slik 
at du kan bruke 
timen på skolen til 
finpuss.  

English: Bring a 
headset if you want to 
listen to your text. Do 
this week’s quizlet in 
classroom.  

Norsk: Innlevering av 
BOMS. NB! Skriv den ut 
på papir. 
Tysk: Les dialog s. 19. 
Skriv en egen. Må stave 
et navn og en adresse. 
Spansk: Lekse i 
Classroom. 
Fransk: Lekse i 
Classroom. 
Matte :Jobb 30 min. på 
Kikora. Se gjøremål 

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 
Writing 
 

This week we are going to write a text.  

Norsk 

Lesing og BOMS 
 

Denne uka skal vi gjøre ferdig BOMS. Fristen for å 
levere inn er fredag, og den skal leveres i 
papirformat.  

Matematikk 

 
Tall og 
tallforståelse 

Jeg behersker de 4 regneartene  
Jeg kan regnerekkefølgen når ulike regnearter 
opptrer i same oppgave. 
 

Samfunnsfag 

Landskapet og 
menneskene 
 

Jeg har begynt å skrive på teksten i prosjektet 
«Landskapet før og nå». 

KRLE 
Livssyn 
 

Vi skal finne kjennetegn på religiøse og ikke-
religiøse livssyn. 

Naturfag 

Stoffer – alt som er 
rundt oss 
 

Atomer, jeg vet hva et atom er og hvilken 
forbindelse de har til grunnstoff og deres partikler. 

Tysk 
Das Alphabet Jeg kan si alfabetet og bruke det til å stave  

 

Fransk 

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

Spansk 
Kap.3 Jeg kan mye om tall – farger  

 

K&H 
 
 

 

Kroppsøving 
 
 

 

 

 

 


