Ukeplan for 8D uke 38 (A)
Oddemarka skole
Informasjon:
Beskjed fra rektor: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom
Elever som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men
holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake til skolen når de føler
seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner. Elever kan
jobbe med ukeplanen hvis de må være hjemme fra skolen.
• Onsdag er det elevsamtaledag. Da møter elevene til samtale med kontaktlæreren sin
til oppsatt tid. Resten av dagen arbeider elevene med hjemmeoppgaver i matematikk
og norsk. Både tider og oppgaver vil ligge i Classroom.
• Oppsamling i nasjonale prøver blir også på onsdag. De elevene det gjelder får
beskjed. De slipper da hjemmeoppgavene og vi legger elevsamtalen før eller etter
prøven.
• Vi skal ta klassebilde til skolekatalogen på torsdag denne uka, og portrettbilder
mandag i neste uke.
Kontakt/info:
Anne.Othilie.Narum@kristiansand.kommune.no Anita.Mersland@kristiansand.kommune.no
Tlf. kontor 38144420 Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka
A-uke
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
0830Norsk
Språk
Engelsk
0925
0925Pause
Pause
Pause
0930
0930Naturfag
Norsk
Norsk
1025
1025Elevsamtaledag
Friminutt
Friminutt
Friminutt
1035
Møt til oppsatt tid
Jobb med
1035Språk
Engelsk
Matematikk
hjemmeoppgaver
1130
1130Lunsj
Lunsj
Lunsj
1145
1145Storefri
Storefri
Storefri
1215
1215Samfunnsfag Kroppsøving
KH
1310
1310Friminutt
Friminutt
Friminutt
1320
1320Matematikk Kroppsøving
Valgfag
1415
1420Valgfag
1515

FREDAG
Språk
Pause
Matte
Friminutt
Naturfag
Lunsj
Storefri
Norsk
Friminutt
FRI

Til tirsdag

Til onsdag

Til torsdag

Til fredag

English: Read p.
30- 31. Check the
words.
Fransk: Gjør
leksa og
egenvurdering i
Classroom
Spansk: Øv på
quizlet til du kan si
og skrive tallene
0-14 (se link på
Classroom)
Tysk: Øve på 020 + Quizlet om
tall

Norsk: Les 20 min i
hylleboka di, ta
loggnotat
Krle: Les side 26-28,
og svar på oppgåve 14 i kladdeboka din
KRLE på Googledisk

English: Read p.12.
Check the words
Matematikk: Gjør
ferdig oppgavene på
Kikora merket
torsdag
Norsk: Les 20 min i
hylleboka di, ta
loggnotat

Fransk: Gjør leksa i
Classroom
Spansk: Gjør oppgave 12
på s. 18 (se tekstboka s 6
og 13 for hjelp)
Tysk: Øve 0-100 + Quizlet
om tall
Naturfag:
Periodetabellquiz, husker
du 6, 8, 12 eller 20? Bruk
ressurser på Classroom
Matematikk: Gjør ferdig
oppgavene på Kikora
merket fredag

Fag
Engelsk
Norsk

Hovedområde:
Manners
Grammar
Lesing
Boka om meg selv

Delmål/Læringsmål
I’ve reflected on this question: Do manners matter?
I know how to use “To be” and “To have”.
Periodeplan uke 34 – 39: Periodeplan UKE 34 - 39:
BOMS og Periodeplan uke 34 - 39: Lesing

Tallregning

Periodeplan: Hva kan vi gjøre med TALL

Landskapet før og nå

Vi starter på prosjekt «landskapet før og nå». Info
ligger i Google Classroom. Vi jobber med dette frem til
høstferien, leveres i uke 41.
Periodeplan: Store spørsmål
Filosofi, Livssyn, Religion

Matematikk
Samfunnsfag

KRLE
Naturfag
Kunst- og
håndverk
Tysk

Eksistensielle
spørsmål
Grunnstoffer
Boka om meg sjølv

Tall
Jeg kan telle fra 0 – 20, forlengs og baklengs
Repetisjon fra de siste Jeg kan telle til 100
ukene
Jeg kan tiertallene fra 30 -100
Ça va très bien.

Fransk

Spansk
Valgfag
Kroppsøving

Grunnstoffer, periodesystemet, kjemiske reaksjoner
Eg har laga forslag til korleis forsida mi skal sjå ut.

Jeg kan fortelle litt om meg selv på fransk
Jeg kan hilse på fransk
Jeg kan telle til 15 på fransk
Jeg kan fortelle at jeg har, spørre om du har, og svare
at hun har. Jeg kan spørre og svare på minst 6
spørsmål. Jeg vet om et ord er hankjønn (-o) eller
hunkjønn (-a). Jeg kan litt om klokka.

