
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede   

 

• Takk for et hyggelig foreldremøte! Fint å møte dere, og ikke minst takk til Jan Gerhardsen 

Formanek som stiller som foreldrerepresentant og vara, Kaja Bjorvand.  

Info: 

• Datoer for nasjonale prøver. (Se skolens hjemmeside for info) 

Uke 36: Regning: Tirsdag 6.sept. 4. og 5.time  

              Lesing: Fredag 9.sept. 2. og 3.time 

 Uke 37 Engelsk: Onsdag 14.sept. 1.time (bruker også noe av andre time) 

 

• Tur til Vaffelbua mandag 12.sept. Vi møtes på Grønn slette kl. 09.00 - Vi parkerer sykler der, og 

går samlet til Vaffelbua. Disse stiller med vaffelrøre: Ingrid, Eline, Kristella, Theo, Luis 

• Det blir elevsamtaler, onsdag uke 38. Opplegg: Elevene får et gitt tidspunkt der de møter til 

samtale og bruker ellers dagen (skoletiden) til å gjøre oppgaver i fagene de får tildelt. 

 

 

Vil anbefale å abonnere på nyheter på hjemmesiden til skolen. Der finner dere info-hefte om skolen, ukeplaner 

og aktuelle nyheter. 

https://www.minskole.no/oddemarka 

 

 

Ta kontakt om dere lurer på noe. 

 

Kontaktinfo:  

Tlf. kontor 38144420 

 

 

A-uke  
Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  

0830-0925   Krle  Språk  Krle  Samfunnsfag   Samfunnsfag 

0930-1025   Matematikk 
 Kunst og      
håndverk 

 Engelsk  Naturfag 
Nasjonal 
prøve lesing 

1035-1130   Norsk  Språk  Matematikk 

 1215-1310   Naturfag   
 Nasjonal prøve  
regning 

 Matematikk  Kroppsøving 
 Kroppsøving 

1320-1415  
 Valgfag 

  Norsk 

1420-1515          

  

 

 

 

Ukeplan 8A 36B 

https://www.minskole.no/oddemarka


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

Tysk: Gjør oppgave 3 side 10 

 Spansk: Øv på disse 
glosene 

 Fransk: Gjør lekser i Google 
Classroom. 
  
  
  
  
   

 Krl:A_univers. Store 
SpørsmålLes teksten: 
Skapelsesfortellingen 
om Norrøn Mytologi og 
besvar spørsmålene på 
A-univers som blir lagt ut 
på GC 
Tysk: Les dialogen på 
side 11 i tekstboka 
Spansk: Se glosene s. 
15 og les tekst s. 14 
Fransk: Gjør lekser i 
Google Classroom. 
Eng:Stages 8:Les 
tekstens. 30 og 31 “Do 
manners matter? 

Matte: Gjør leksa som ligger 

på GC. Skriv i skriveboka di. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

FAG  TEMA/PERIODEPLAN  

NORSK  Nasjonale prøver 

ENGELSK  
Starting up/Schooldays  

Do manners matter? 

Basic grammar- to-be-have/ has/question words 

MATEMATIKK  

Tall og tallregning 

Hoderegning, prosent, brøk og faktorisering 

Nasjonal prøve 

Periodeplan tall og tallregning  

NATURFAG  

Vi blir kjent med den nye boka vår. 

Fra big bang til internett 

Hva er naturfag? Hvordan jobber vi vitenskapelig? 

 

SAMFUNNSFAG  
Landskapet og menneskene. Vi starter på prosjekt om landskap 

før og nå. 

KRLE  
I begynnelsen var 

Vi gjennomgår spesielt den Norrøne skapelsesmyten 

 

TYSK  
Vi lærer å presentere oss selv, hilse på andre, farger og tall 

 

FRANSK  

Vi jobber med uttaleregler, lærer tall 0-20. Vi lager 

presentasjoner og svarer på spørsmålet: Hva ser du for deg når 

du tenker på Frankrike? 

 

SPANSK  Vi lærer å presentere oss selv, hilse på andre og tallord 1-15 

KROPPSØVING  Vi gå i Tufteparken ved Spicheren 

KUNST OG HÅNDVERK  
Oppstart med Leire og trykk oppgaver i halv klasse  

 

 

https://quizlet.com/_bvy843?x=1jqt&i=10eifv
http://www.udir.no/lk20/planer/public/2245e2b70d5c5c50b976cf1fdd7253124810637444a63c97614e2bcfcd2c44f3825e45d741c8813612fccdb9ad12459dc726fc69913fe3f198dd5fcf31743e94
http://www.udir.no/lk20/planer/public/97273a4ff0979224a47859caf0110250b3f76baefe2b7472c9efd039a79ead9326c972a06924a493a9c51802904ec74fc2f1b39efc52729bf4449bb5cd165537a271684956688f78f0e8b3f6350f4cdfa98422683315a851e7c5b14a2f16e413
http://www.udir.no/lk20/planer/public/08d7ca6d19d0d561f2d2a3e0bac455a34be26f3acbab06b92514cdd7173cbb95bb97327d876e3ea7b1f918bde71c41c83ad4143bb3d1f169b591f970d1aa449650fce14aa6e7514e707091fabe2fc945

