
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

 
Informasjon 

• Denne uka har Maria konferanser på mandag og tirsdag, mens Jan Ove har på torsdag. På den 

første konferansen på 8. Trinn ønsker vi at elevene blir igjen hjemme. Hovedfokuset vil være 

informasjonsdeling og oppstarten av ungdomsskolen. Vi har sendt hjem oversikt over tidene som 

ranselpost.  

• Tirsdag: Vurdering i fremmedspråk.  

• Onsdag: Vi begynner med prosjektet «Sånn funker vi» som tar for seg helse og kosthold.  

• På torsdag er det Solidaritetsdag. Da arbeider elevene et dagsverk for å samle inn penger til 

skoleprosjektet vårt i Cape Town. Det kan du lese mer om på skolens hjemmeside. Pengene kan 

leveres til kontaktlærer mandag 19.10, men helst vippses til 626108. Merk overføringen med navn 

+ klasse. 

• Fredag er det planleggingsdag og elevene har FRI. 

 

Kontakt:  
jan.ove.naglestad@kristiansand.kommune.no | maria.michelle.sveinall.tryland@kristiansand.kommune.no 
Tlf. kontor 38144420 

 

B-UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

0830-0925 KRØ SPRÅK / ALF MATEMATIKK 
SOLIDARITETS-

DAGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husk foreldre-
konferansen 

(Jan Oves gruppe) 

 
 
 
 

FRI 
(PLANLEGGINGS-

DAG) 

0930-1025 KRØ ENGELSK NORSK 

1035-1130 NORSK NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

1050-1145 

1215-1310 MATEMATIKK NORSK 
NATURFAG 
1155-1250 

1320-1415 K&H KRLE LEKSEHJELP 

1420-1515     

Lekser til tirsdag Lekser til onsdag 

English: Read p. 54-55 and create/draw your 

dream school uniform.  

Fransk: Øv til muntlig vurdering. Se GC for info. 

Gjør egenvurderingen der. 

Tysk: Les til prøve. Sidene 7-19 + egne 

notater/dialoger. 

Spansk: Vurdering – møtt forberedt. 

Norsk: Les minst 15 min i hylleboka + quizlet i 

Classroom.  

NAT: Gjør lekseoppgaven dere får utdelt tirsdag. 

Matte: Gjør oppgave 1-8 side 79 i Grunnboka. Jobb 

maks. 30 minutter. 

 

Ukeplan 8E uke 42 
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FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK Framover arbeider vi med å lese ulike tekster, både skjønnlitterære og 

saktekster. Alle elevene skal ha en skjønnlitterær bok. Mot slutten av 

perioden skal de presentere boka si og skrive et leserinnlegg. I tillegg 

arbeider vi med nynorsk innimellom. Fokus nå er substantivbøying og 

noen høyfrekvente ord.   

Periodeplan: Språk og tekster 

ENGELSK Last week we started working with chapter 2: «Hit the Books!» about 

school and friendship. This week you will get feedback on your text from 

the writing session before the school break.  

Periodeplan: Hit the Books! 

MATEMATIKK Brøk. Vi jobber med de 4 regneartene innenfor brøk 

NATURFAG Vi jobber videre med alle stoffene rundt oss. Temaet er grunnstoffene og 

periodesystemet. Vi jobber mot å få enda mer innsikt i hva det forteller 

oss. 

Periodeplan 

SAMFUNNSFAG Vi fortsetter på nytt tema om kampen for rettigheter.  

Kampen for rettigheter 

KRLE Vi jobber med noen sentrale skikkelser i jødedommen, kristendommen 

og islam, før vi går i gang med jødedommen.   

Periodeplan: Jødedommen 

TYSK Oppsummeringsprøve. Har du kontrollen? 

Spørreord, tall, farger, navn, bosted, alder, hvordan går det? Hva gjør 

du? sinnsstemning 

FRANSK Muntlig vurdering. Se GC for info. 

SPANSK Vurdering kap.3 (og 4): Har du fulgt godt med i timene? Jeg kan farger, 

tall, favoritt klubb/dyr, spørreord, noen klesplagg.  

KROPPSØVING  

K&H  
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