
 
 
              LEKSEPLAN for 7. trinn    UKE  47 

  

Sosialt mål: Jeg går i gangen og bruker innestemme  
 

Læringsmål / tema i fagene denne uken: 
Norsk:  

Lesing: Kunne vurdere litteratur 
Skriving: Kunne skrive om personer og steder ved å beskrive 
sanseinntrykk 

Samfunn: Renessanse og opplysningstid. KuH: Jeg kan jobbe godt med tegnemappen. Jeg vet 

hvordan jeg kan tegne i perspektiv. 

Matte: Parantesregning. Naturfag: Næringsstoffer i maten Musikk: Musikkhistorie 

Engelsk: Grammar: irregular verbs/textwriting  

 

KRLE: Ulike tradisjoner- Afrika og Asia Krø:  

Mandag – Tarzanløype – hund og hare 
Fredag – Elevtime: Anood + Jesper, Adrian + Haavard 

    

Tirsdag 21.november Onsdag 22.november Torsdag 23.november Fredag 24.november 
Matematikk:  
Oppgavebok side , oppgave  
 
Norsk: Zeppelin lesebok: Les side  . 
67-78. Bruk rammen «Litterære 
virkemidler». 
 
 
 

Naturfag:  
Les side 44 og 45 i Yggdrasil. Gjør 
oppgaven som står i den brune 
rammen på side 45. 
 
Lesing: Les 15 min i egen bok. Skriv 
et avsnitt om det du har lest. Bruk 
temasetning, kommentarsetninger 
og avsluttende setning. 
 
 

Matematikk:  
Oppgavebok side, oppgave  
 
Engelsk:  
Finish your story (inn på PC).  
 
Lesing: Les 15 min i egen bok. 

KRLE: Les side 144 + 145 i Vivo, 
skriv 10 stikkord til det du leser. 
 
Lesing: Zeppelin lesebok: Side79-
90. Bruk rammen «Litterære 
virkemidler». Vi skal arbeide med 
teksten i timen på fredag, så det er 
viktig at alle har lest slik at de husker 
innholdet. 
 

Huske på: 
 

Huske på: 
 

Huske på: 
Ha med LP bok med underskrift 
på prøver. 
 

Huske på: 
Diktat (Du skal kunne bruke 
ordene i setninger) og gloseprøve 

 

 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Telefon: Skolen: 
51 97 48 40 

Trinnet: 
51 97 48 55 

E-post: 

geir.helland@sandnes.kommune.no 
astrid.bolstad@sandnes.kommune.no 
 
 

 Velkommen tilbake etter langhelg 

 Vi er interessert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan 
dere synes samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Vi har derfor valgt å gjennomføre 
Foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. 

 
 

UKAS GLOSER                

5-8 gloser fra fortellingen din.  

 

 

 

 

 

 

UKAS ORD (diktatord) 
Liten forskjell – ulik 
betydning: 
ovenfor 
overfor 
kontinent 
kontingent 
fordele 
forfordele 
arm 
erme 
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