
Oddemarka skole – Respekt, mestring og glede 

Informasjon  

• I uke 12 og 13 får vi tilbake mattestudentene fra i høst. Ta dem godt imot. 

• Husk utviklingssamtaler denne uka. Se innkalling fra kontaktlærer. Info ligger også på Classroom – 8D 

Utdanningsvalg, tider og skjema.   

• Klubb på torsdag i stedet for k&h. 

• Denne! Torsdagen blir det engelsk i krle timen.  

• Arbeidlivsfag: Prøve i HMS 

• Vurdering: Skriveøkt i engelsk på torsdag. 

 

Kontakt: VISMA FLYT SKOLE 

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

 

 

B-uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

0830-0925 Samfunn Språk/arb.livs Norsk 
SFV – Kropp og 

bevegelse 
KRØ 

0930-1025 Norsk Norsk Matte Skriveøkt i 
engelsk. 

Husk ladet 
chromebook! 

KRØ 

1035-1130 KRØ Matte Språk/arb.livs Naturfag 

 1215-1310 KRLE Naturfag deling Engelsk  

Klubben 

Norsk 

1320-1415 Valgfag Samfunn  Matte 

1420-1515 Valgfag 

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

Tysk: Øv på gloser – 

link i GC  

Spansk: Se GC for 

lekse  

Fransk: Skriv ferdig 

presentasjonen din 

 

 

 

 

Tysk: Les på teksten 
“Mein Lieblingstier” 
Kopi på GC  
  Spansk: Se GC for 
lekse 
 Fransk: Øv godt på 
presentasjonen din og 
gjør deg klar til 
fremføring foran 
klassen.  

Engelsk: Les “How to 
write an opinion esssay” 
PP på GC, husk å lade 
chromebooken! 
KH : Se Google 

Classroom for lekse i 

Artfie oppgaven (med 

Rita). 

 

Matte: Gjør skjemaet 

som ligger i GC. 

Norsk: Innlevering av 

påskekrim.  

Ukeplan 8D Uke 12B 

https://www.minskole.no/oddemarka


FAG TEMA/PERIODEPLAN 

NORSK 

Vi skriver videre på krim-fortellingene våre. Nynorsk arbeider vi med 
fast en gang i uken.  
En reise i språket    
 

ENGELSK 
Home of the Brave We are still working on the project “My City”; 

grammar: Past Progressive. Writing practice on Thursday. 

 

MATEMATIKK 
Likninger og formler 

Vi jobber videre med likninger. Vi gjør likt på begge sider av 

likhetstegnet. 

NATURFAG 

Vi ser på hvordan pattedyrene og menneskene har utviklet seg 
over tid, samt evolusjon, naturlig utvalg og evolusjonsteorien. 
Evolusjon - Livet utvikler seg 
 

SAMFUNNSFAG 
Denne uka skal vi jobbe med befolkningsvekst i Norge og 

verden og se på klima og utslipp.   

Periodeplan: Fra jordbruk til industri 

KRLE 
Vi fortsetter med å få innsikt i ritualer, skikker og feiringer. 

Periodeplan: Jødedommen  

TYSK 
Meine Familie. Vi fortsetter å jobbe med familieord, hvordan vi 

bruker høflig tiltale (Sie) og noen eiendomsord   

FRANSK 
Vi snakker om den fransktalende verden i Europa og jobber med 

presentasjoner om fransktalende land. Vi skal markere «Journée 

internationale de la Francophonie» som feires den 20.03.  

SPANSK 
Vi ser på verb som slutter på -er. Neste uke begynner vi med 

nytt tema: «Min skole» Mi tiempo libre - min fritid  

 

KROPPSØVING 4 idrettsstudenter har ansvar for opplegg og gjennomføring. 

KUNST OG HÅNDVERK 

Tegneserie. Seriefigurer, skape en tegnestripe på 3-5 ruter. Se 
GC og ark m kriterier.Tegneserie  
Artfie 3 delt portrett Vi lager «Artfie» selvportrett og collage etter 

portrett av kjente kunstnere. 

 

 

http://www.udir.no/lk20/planer/public/fb0a928fc357fc4e4a6de2b5b6c20e3c092cc561ba36d105fedf445e60ae39bf3d0b9a472ce007734ef686393a101f655b4c591b22ac7f22156ddda9be6a0027c9a6c876cbbdb117f1eaf172e27659e9
http://www.udir.no/lk20/planer/public/0d5b2ebc6716cca490eeea6fb6d0a22bbf611afbabf10a0d67154bdf55140eb201da44556218c519d0bd58d71eff377bcb9460af98ae75924756b8c1e171223142b4b5e78be62ce4788363b21b353347
http://www.udir.no/lk20/planer/public/87c9852254db6bb02e53c07aa72e8eb899af1fcddaa1be962d8970e8cf5bd7c41bbc8f0f08acc3031e5bc299694cacd14f59555e27e9425bfb5b6578f57c0060a16592e99ccb82a0360d2d57ce65c51dRepetisjon
http://www.udir.no/lk20/planer/public/0cb2178bbfa0669243f0ba6f991579f7ba8b568de5283127810c538639fb7db48bbcdd8490b24541546942dc50047761aa1bf0fd9a57b23982a50b49539cf7d456dded239e9ce47504994b4f496c42bd
http://www.udir.no/lk20/planer/public/f52a4d4d5b454e60ea2efdbdfd4fd2c56397c6008f347f2dbb5664c371f92a4cd793c4cd0fcb3d70c53f4e02e0c085fbd7fcc7d2c63ab83f976c8d010d20e6b4e6dda70be4e5b37ec10815f6aa8ee665ea8869f5838edb0fb931b51c5900dec5
http://www.udir.no/lk20/planer/public/b6c3d19e68f3963df310957794fd0bc7bcdd822de5ba1281f86b99c572750458716fa1cb32b64c4c240af7277f61289f04401d3e9be9513ebb6596ed0c3cff92
http://www.udir.no/lk20/planer/public/ed97c99217e40502f365c47f853a9cd6ee5a2f4e0bb60923116e107ecb34487bb9c8a5c0a1867b0540bd6381d641d68fbbbd764e0bafe7de175ac52098bf25518bcbd2236503a8c9f181d28ce6630494
http://tegenserie/

