
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon 

Fagdag i engelsk på mandag – dagen forskyves: 08.45 – 14.30 

KH: Ta gjerne med gamle ukeblader hjemmefra til Artfie oppgaven. De som har gjort den ferdig må også levere 

alt på GC med selfie, info om kunstner og portrettet! Samt fylle ut egenvurdering. 

Uke 49 

Mattetentamen tirsdag. Ta med god og sunn niste og drikke, skrivesaker, klær til å være ute i. 

Første del er en 3 t økt med oppgaver individuelt. Deretter så blir det gruppeoppgaver etter lunsj. 

Kontaktinfo:  

Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no 

Tor.egil.sorby@kristiansand.kommune.no 
Tlf. kontor 38144420 

 

 

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag 
Lekser til 

torsdag 
Lekser til fredag 

Matte: Les s. 82-83. 

Gjør oppgaver s. 79 

2: Øv på 

tentamensoppgaver 

Tysk: Gjør oppg – 

link på GC 

Spansk: Forbered 

dere til den muntlige 

samtalen 

Fransk: Repeter det 

dere har lært m 

Marius i 6 uker 

Matte: Gjør oppgaver 

s. 80 

2: Øv på 

tentamensoppgaver 

Norsk: Les minst 20 

min i boka di 

 

 

 

 

 

 

Norsk: Les 

minst 20 min i 

boka di 

  

 

 

 

 

 

Matte: Les s. 44-45.  

1: Gjør oppgaver s. 41 

2: Øv på tentamensoppgaver 

Tysk: Skriv minst fem setn 

med ord s 48 

Spansk: Forberedt deg til den 

muntlige samtalen 

Fransk: Skriv stikkord til en 

liten muntlig samtale Om hva 

din familie er og har  

Norsk: Les 20 min og ta med 

boka di 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Fagdag i engelsk 
Dagen varer fra 08.45 

– 14.30  
 
 

Ta med god niste, 
engelskbok og ferdig 

ladet Chromebook  
 

Norsk krle 
«Sånn funker 

vi» 
Naturfag 

0930-1025 

Matematikk 

Matematikk Krle Språk/arb.fag 

1035-1130 
 

Naturfag Samfunnsfag Norsk 

Samfunnsfag Kroppsøving Kroppsøving 

 

 
12.15 – 13.10 Språk/arb.fag 

13.20 – 14.15 Engelsk  

Valgfag 

1420-1515     

Ukeplan 8D uke 48 

mailto:Hilde.lervik.corrigan@kristiansand.kommune.no
mailto:Tor.egil.sorby@kristiansand.kommune.no


 

 

 

FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Lesing  

Vi er nå ferdig med norsk fagdag, og vi fortsetter med hovedtemaet 

vårt «lesing» fram til jul.   

ENGELSK Christmas is around the corner and we need to get ready  

MATEMATIKK Øving til tentamen  

NATURFAG Celler  

SAMFUNNSFAG Demokrati 

KRLE Juletradisjoner  

TYSK Das mache ich gern 

FRANSK 
Ferdig Ratatouille og muntlig samtale / repetisjon av «Min din, 

familie og Etre /Avoir:  å være/  å ha» 

SPANSK 
Dere bruker tirsdagstimen til å forberede samtalen til fredag. 

Les nøye gjennom oppgavebeskrivelsen.  

KROPPSØVING Fremføring dans 

KH 
Skulptur i leire  

Tredelt portrettoppgave 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/a3d42ead14ad9d5c6645b9e362c9750e0b0296288ad15cd0059bb4ce7524b9ca3752a3940592a9bce4bded147c7ae4198fb3d8dfd38b759c60a0979815b20eca2f9a52006097d5c468d6a9309843bcb8
http://www.udir.no/lk20/planer/public/68c6d67763b9ad16899544014d9b83d1c653647edafadc558b93af1206c9e7852dfe69cbb8b8f389c60bbf1e24f84540f3f385c5ffea6f6d685217a555d16aabcefe20956493c76dbc49e32ab5284cdc
http://www.udir.no/lk20/planer/public/393816cbf19eeb0695b6a8b1c4242d76f23653b8af9db83cbf83e120532fc55e74783bf724b0ce273bbd887375a59d518b014f314f2cc9f67d25abbbda0c644c92a44252d140347d1dbc4c6df315600a34a608d96877548c6e6710c9adbc703b
http://www.udir.no/lk20/planer/public/393816cbf19eeb0695b6a8b1c4242d76f23653b8af9db83cbf83e120532fc55e74783bf724b0ce273bbd887375a59d518b014f314f2cc9f67d25abbbda0c644c92a44252d140347d1dbc4c6df315600a34a608d96877548c6e6710c9adbc703b

