
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 

Informasjon: 

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.  
Bli-kjent samtale (kun foresatte) gjennomføres i uke 39. Mer info kommer. 
 

Mandag 19. september skal klassen på tur til Vaffelbua. Vi møtes på «Grønn slette» kl. 09.00 -

Parkerer syklene og går derfra.   

 

Det er opprettet en Facebookgruppe “Oddemarka skole - klasse 8E” - Der oppfordrer vi foresatte å 

melde seg inn. 

Kontakt: VISMA FLYT SKOLE  

Tlf. Kontor: 381 44420. Se hjemmesiden: https://www.minskole.no/oddemarka  

 

 

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

Tysk: Øv godt på å 

telle til 100 

Spansk: Skriv inn 

glosene s. 17. Øv på 

de. 

Fransk: Lekser ligger i 

Google Classroom. 

 

 

 

Tysk: Les godt på 
teksten «Hier sind wir» 
på arket. Kopi i GC 
Spansk: Øv på 
tallordene 1-29 s. 18, i 
tekstboka. 
Fransk: Øv til prøven 
på onsdag! Oppgaver 
ligger i Google 
Classroom. 

Matte: Det kommer en 

ukelekse på Google 

Classroom. Leveres 

senest fredag 

 

 

Samf: Jobb videre 

med oppgaven 

«Landskapet - før og 

nå»  

Eng: p.45-47 "All I really 

need to know I learnt I 

kindergarten" 

 

  

A-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Norsk Språk/arb.liv 
Kunst og 
håndverk 

Norsk Engelsk 

0930-1025 Matte Natur 
Kunst og 
håndverk 

KRLE Samfunn 

1035-1130 Engelsk Norsk 
Språk/arb.liv 

 
Matte Natur 

 1215-1310 Språk/arb.liv KRØ Matte Naturfag Norsk 

1320-1415 Valgfag KRØ  Samfunn Fri 

1420-1515 Valgfag 

Ukeplan 8E uke 37 A 

https://www.minskole.no/oddemarka


FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK BOMS 

ENGELSK 

Introduction/School 

Oral pratice and futher work with verbs and tenses. 

News in English 

MATEMATIKK 

Vi jobber videre med brøk og prosent, og starter opp med primtall og 

faktorisering. 

Periodeplan tall og tallregning 

NATURFAG 
Vitenskap i praksis. Vi snakker videre om hva forskning er og 

hvordan verden har gjort store fremskritt takket være vitenskapen. 

SAMFUNNSFAG 
Vi jobber videre med oppgaven «Landskapet – før og nå»  

Landskapet og menneskene 

KRLE Oppstart KRLE    

TYSK 
Vi øver på å telle til 100 på tysk, å presentere oss selv og å bøye 

verb i 1. og 2. person 

FRANSK 

Vi repeterer det vi har lært og øver til prøven (onsdag). Vi begynner 

med verb fra gruppe 1 og lærer navn på noen land og språk. Vi blir 

litt kjent med fransktalende land. 

SPANSK 
Vi øver på å telle til 49, og synger fargesangen.  

Periodeplan 1: Hola 

KROPPSØVING Leker/Ballspill og styrke 

KUNST OG 

HÅNDVERK 

Leire  og stofftrykk i halv klasse :) 

 

 

VALGFAG 

 

 

 

 
 

 

BOMS
http://www.udir.no/lk20/planer/public/2245e2b70d5c5c50b976cf1fdd7253124810637444a63c97614e2bcfcd2c44f3825e45d741c8813612fccdb9ad12459d1daa6b5703b1353ea5ffe2f69ad70b635524557cc584f091855a6885f459fd2f
http://www.udir.no/lk20/planer/public/97273a4ff0979224a47859caf0110250b3f76baefe2b7472c9efd039a79ead9326c972a06924a493a9c51802904ec74fc2f1b39efc52729bf4449bb5cd165537a271684956688f78f0e8b3f6350f4cdfa98422683315a851e7c5b14a2f16e413
http://www.udir.no/lk20/planer/public/c507ce0c5b8b07463d3cd47edb1ed725cc6fe71770582f18b21fe22bfe18567bec3d64f8edfc2ac73e7ff51e112a8ee0c111e1bafd2402a05a1e1d772f618fee9d56bc3fb48602031c4f731118028b75
http://www.udir.no/lk20/planer/public/bae9361b4f82be237a2d124f4c13f0869d649ae13c262fb5d57dd8db4658573495f4211f8aff57384ce402e6f7bb8a94969a45ef370866213b44a44dddc6d3d5aaeb7f08c8665e1a741a6997529e9059

