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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg skrive en tekst forklarende, slik at teksten blir mer spennende å lese.  

Matematikk Jeg kan sette opp et budsjett.  

Engelsk Jeg vet hva halloween er. Jeg vet hvordan de feirer halloween i USA. 

Tema Jeg vet hva nettvett betyr, og kan nettvettreglene. Jeg vet også hvorfor man skal 

være kritisk til kilder. Jeg vet hva T.O.N.E. er. 

KRLE Jeg samarbeider godt i en gruppe. Kanskje jeg til og med er utenfor komfortsonen? 
Vi fortsetter på skuespillet om menneskerettigheter. 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Engelsk Tema 

Beskrive 

Adjektiv 

Gjenta 

Utfyllende 

Spennende 

Substantiv 

Verb  

In media res 

Desimaltall 
Sum 
Differanse 
Brøk  
Teller 
Nevner 
Uekte brøk 
Blandet tall 

Celebration – feiring  

 

Costume – kostyme 

 

Pumpkin – gresskar 

 

Spookies – skumleste 

Horror - Skrekk 

Nettvett 

Nettvettregler 

Kildekritikk 

Opplysninger 

Troverdig 

“Fake news” 

T.O.N.E. 

 

LEKSER OG INFORMASJON 

Norsk Matte Engelsk Naturfag 

 Skriv 3-6 setninger som 

kunne vært starten på 

en grøsser historie. De 

skal starte “in media 

res” (midt i en 

hendelse).  

Gjør oppgave i 
classroom. Før inn i 
grønn skrivebok.  

Les resten av teksten 
som ble delt ut sist uke. 
Finn 5 ord i teksten 
som du synes er 
vanskelig å skrive, og øv 
på dem. Skriv i rød 
skrivebok.  

Skriv minst fire 
faktasetninger i den røde 
skriveboka om 
faseoverganger og 
partikkelmodellen i den. 

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

På torsdag blir det tur. Vi tenner bål og går ca rundt kl. 10. Ta med turtøy og bålmat/niste. 
Vi minner om at boller, kjeks og annen mat av den typen skal ikke brukes som mat til 
vanlig, men er lov når vi går på tur.  
 
Husk gymtøy, skiftetøy og innesko til gym på fredag.  
Det er foreldrenettverksmøte 27.oktober kl. 19.00 i klasserommene.  

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 om tekstskaping, med fokus på beskrivende ord. Vi skal starter opp 

med å skrive egen grøsser fortelling.   

MATEMATIKK Vi har startet opp med nytt kapittel. Vi arbeider med addisjon og subtraksjon 

ENGELSK Denne uka fokuserer vi videre på USA som et engelsk språklig land. Vi skal lære 
om Halloween.  

TEMA I naturfag skal vi fortsette med kjemi, og vi skal lære om faseoverganger og 

partikler. I samfunnsfag fokuserer vi på nettvett og kildekritikk. 

KRLE Vi fortsetter på skuespillet om menneskerettighetsbrudd. 

 

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 Guri Langfeldt   

7B   Linn Therese Haug   

7C Karen Carroza   
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