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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg kan skrive et avskjedsbrev for hånd. Jeg følger med og svarer på 
diskusjonsspørsmål når vi ser filmen.  

Matematikk Jeg kan forklare hva et primtall er, og repeterer plassverdisystemet. 

Engelsk Jeg kan lytte til og forstå engelsk tale, fra film.  

Tema Jeg vet om ulike årsaker til at noen arter er utrydningstruet.  

KRLE Jeg skal vite hva urfolk betyr, kjenne til noen urfolk og vite hvor noen urfolk lever. 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Engelsk Tema 

Avskjedsbrev 

Klasseskille 

Farvel 

Håp om et bedre liv 

Billett  

Reflektere 

 

Hoderegning          Primtall   
Dobling                    Oddetall 
Halvering                Partall 
Desimaltall             Overslag 
Addisjon                Avrunding 
Subtraksjon           Plassverdi 
Multiplikasjon     Differanse 
Divisjon 
Utvidet form 

movie  - film 

 

actors  - skuespillere 

 

costumes -  kostymer 

 

struggles  - vansker 

 

bow  - baug  

Utrydningstruede 
arter 
Rødliste 
Fremmedarter 
Biologisk mangfold 
 

 

LEKSER OG INFORMASJON 

Norsk Matte Engelsk Naturfag 

Jobb med utvandring til 
Amerika på skolen. 
Gjør oppgaven med 
spørreord. 
Leksa ligger på 
classroom. 

Gjør mattearket som blir 
utdelt.  
Skal føres inn i matte 
leksebok. 
 
 

Oppgave på Classroom. 
Oversett setningene.  
 
Husk å trykk lever når 
du er ferdig.  

Jobb 20 minutter med 
framføringa om truede 
arter. Gjør minst to 
lysbilder og fortell en 
voksen hva du har gjort.  

Ukelekse: 
Les 20 minutt hver dag. Det kan være bok, avis, magasin eller lignende. 
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INFORMASJON TIL HJEMMET 

Da er det dags for skolefotografering 12. og 13. oktober på Augland.  Det vil både bli 
gruppebilder og portrettbilder.  
 

Sluttid Mandag 14.15 Tirsdag 14.15 Onsdag 12.30 Torsdag 14.15 Fredag 14.15 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK Vi fortsetter å gå i dyden på hva som skjedde med Titanic. VI skal blant annet 

skrive et avskjedsbrev ferdig og starte å se filmen. Underveis i filmen kommer vi 

til å stoppe opp og reflektere over hva som skjer. Hvis vi blir ferdig med filmen 

denne uken starter vi på filmanmeldelsen.  

MATEMATIKK Vi skal lære om egenskapene til partall, oddetall og primtall. Plassverdisystemet 
skal repeteres. 

ENGELSK Vi jobber videre med titanic som tema. Fokuset denne uka er å lytte til engelsk 
tekst. Vi starter også opp med å se på film.  

TEMA Vi jobber med utrydningstruet arter og hvorfor de er utrydningstruet. 

KRLE Vi skal lære om de andre store religionene, som ikke regnes som 
verdensreligioner. 

 

KONTAKTLÆRERE 

7A 
Therese Rettedal 
Magne Østhus 
 

therese.rettedal@kristiansand.kommune.no 
Magne.Osthus@kristiansand.kommune.no  

7B 
Snorre Sturla Lyngstad 
Line Stensvåg Bunes 
 

Snorre.Sturla.Lyngstad@kristiansand.kommune.no  
Line.Stensvag.Bunes@kristiansand.kommune.no  

7C 
Nikolai Birkeli 
Preben Leander Nord- 
Varhaug 

Nikolai.Birkeli@kristiansand.kommune.no  
Preben.Leander.Nord-Varhaug@kristiansand.kommune.no  

   
 

FORELDREKONTAKTER 
7A Carina Brevik     

7B   Linn Therese Haug   

7C Karen Carroza   
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