Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede

Ukeplan 8C uke 49
Informasjon
Melding fra rektor:

I forbindelse med en gjennomgang av meldingssystemet til skolen, viser det seg at
informasjonen som er registrert på enkelte av dere foresatte, ikke er riktig.
Vi ber dere gå inn i IST via skolens hjemmeside og oppdatere telefonnummer, mailadresse
og postadresse slik at gjeldende informasjon er lagret. Denne informasjonen er
utgangspunkt for kommunikasjon mellom skole og hjem. Dette er spesielt viktig i
forbindelse med alvorlige hendelser og andre situasjoner der skolen har behov for å nå
mange eller alle foresatte på kort varsel. På forhånd takk!
•
•
•

Husk pakke til kalenderen (maks 30 kr) innen tirsdag.
Vi avslører «hemmelig venn» på fredag. Kan du gjette hvem det er?
Neste uke blir det fagsamtale i samfunnsfag. Infoark legges ut i Google Classroom.

Kontaktinfo:
Katharina.hoivold@kristiansand.kommune.no
vegard.amundrod@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420

A-uke

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

0830-0925

NORSK

SPRÅK / ALF

KH / NATURFAG
(delingstimer)

MATEMATIKK

SPRÅK

0930-1025

KH

KRLE

KH / ENGELSK
(delingstimer)

NORSK

SAMFUNNSFAG

1035-1130

SPRÅK

NATURFAG

NORSK
1050-1145

ENGELSK

NORSK

1215-1310

ENGELSK

MATTE

NATURFAG
1155-1250

SAMFUNNSFAG

1320-1415

FRI 😊

SAMFUNNSFAG

GYM
VALGFAG
1420-1515

Lekser til tirsdag

Lekser til onsdag

Lekser til torsdag

Lekser til fredag

Krle: Lekse i GC.
Naturfag: Jobb med
oppgaven om
energikilder.
Fransk: Gjør leksa i GC.
Tysk: Oppgave 2 s. 35.

½ English: Tell about
your state.
Naturfag: Gjør ferdig
og forbered deg på å
fremføre oppgaven om
energikilder.

English: Finish what
you worked on at
school (Monday) +
read 204-206 one
more time.
Samf.: Gjør leksa i GC.

Samf.: Gjør leksa i GC.
Fransk: Gjør leksa i GC.
Tysk: Finn 10 ting på
rommet. Hva heter de
på tysk. Skriv ned.
Husk kjønn.

FAG

NORSK

ENGELSK

MATEMATIKK

NATURFAG

SAMFUNNSFAG

KRLE

TYSK

FRANSK

TEMA/PERIODEPLAN
Vi skal holde på med en «Storyline» hvor vi ikke kan avsløre så mye
på en gang. I tillegg skal vi i denne perioden fremdeles ha litt innslag
av grammatikk, både på bokmål og nynorsk. Periodeplan
The USA – American History – My state.
Vi jobber med prøven fra fagdagen og retter opp feil vi har gjort.
Periodeplan: Hva kan vi gjøre med TALL
Energikilde. Se oppgave i classroom.
Denne uka skal vi lære om den amerikanske revolusjonen. I tillegg
forbereder vi oss til neste ukes fagsamtale.
Periodeplan: Kamp for rettigheter
Jul, med eller uten Jesus?
Periodeplan
Substantiv + verb = viktige byggeklosser.
Vi jobber med fransk språkhistorie og prøver å forstå hvorfor vi har
mange ord som er like på fransk, engelsk, norsk og evt. andre språk
(gratisord).

SPANSK

KROPPSØVING

Kunst og Håndverk

Vi fortsetter med turn og jobber videre med mange av de samme
øvelsene som forrige uke. I tillegg blir det mer fokus på hopp. Vi
prøver å sette sammen øvelser til et lite program.
Halv klasse: Vi ser litt på skulpturene i Kristiansand hvis det er fint
vær, eller proporsjoner i menneskekroppen hvis det er dårlig vær.
Periodeplanen varer frem til og med februar. Det er fordi det er tre
klasser som skal gjennom dette, og de begynner på litt ulik tid, og er
dermed ferdig på litt ulik tid.
Hel klasse: Tegne nytt bokomslag til boka si.

