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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL- UKE 44 

Norsk Jeg vet hvordan man lager en god innledning på en grøsser fortelling.  

Matematikk Jeg vet hva et budsjett er og kan sette opp et matbudsjett for familien min. 

Engelsk Jeg vet fakta om “The Pacific Ocean”. Jeg kan skrive fakta om dyr i havet. 

Tema Jeg vet hva faseoverganger og partikkelmodellen er. 

KRLE Jeg vet hva hellig betyr, og kjenner til hellige skrifter i kristendommen. 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Engelsk Tema 

Innledning 

In medias res 

Gjentakelser 

Rekkefølge 

Korte setninger 

Beskrivende adjektiv 

Personbeskrivelser 

Stedbeskrivelser 

Dialog 

1. Budsjett 
2. Regneark 
3. Kolonner 
4. Formler 

      

Pacific ocean – stillehavet 

 

Octopus – blekksprut 

 

Tentacles – tentakel 

 

Dive – dykke 

 

Examine - utforske 

Faseoverganger 

Partikkel modell 

Fast stoff 

Væske 

Gass 

Frysepunkt 

 

LEKSER OG INFORMASJON 

Norsk Matte Engelsk Naturfag 

 Gjør 

oppgaven på 

classroom 

om å snu om 

setningene. 

Snakk med mamma og- eller pappa. 
Lag et matbudsjett for en familie på 
(for eksempel) fem personer. Lag i 
regneark eller på papir. Del inn i for 
eksempel matvarer- drikke - 
godteri. Bruk formler! 

Skriv en setning til hver av 
glosene. Skriv i rød skrivebok.  
 
Ekstra: Skriv en 
sammenhengende tekst der du 
bruker alle begrepene.  

Gjør oppgave i 
Classroom. Skriv i 
rød skrivebok. 

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

Da nærmer vi oss utviklingssamtaler igjen. I klassene har vi 
startet med elevsamtaler. Alle klassene har fått mail på Visma 
ang. hvilken dag og klokkeslett det blir. Husk å gi beskjed 
dersom dere bytter tid.  Utviklingssamtalene blir hovedsakelig i 
uke 45 og 46.  
Vi har begynt å ha kartleggingsprøver. Vi fortsetter med dette 
denne uka også i engelsk og matematikk.  

Sluttid Mandag 14.15 Tirsdag 14.15 Onsdag 12.30 Torsdag 14.15 Fredag 14.15 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK  Vi starter med selve grøsserfortellingen. Det første vi fokuserer på er hvordan 

elvene skal klare å lage en fengende innledning. Hvis vi rekker jobber vi oss 

videre til hoveddel.  I tillegg kommer vi til å ha et ekstra fokus på å sjekke 

gjennom logg, og se på bruk av stor bokstav og variasjon av første ord i 

setningen.  

MATEMATIKK Vi fortsetter med temaene subtraksjon og addisjon. I tillegg jobber vi med 
regneark og tekstoppgaver. 

ENGELSK Vi starter opp med nytt tema om “Friends in the Pacific”. Vi skal lære om dyr i 
havet og land rundt stillehavet. Fokuset: Skrive engelske tekster.  

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

partikler. 

KRLE Vi begynner på nytt tema: hellige skrifter. Vi skal begynne å jobbe med ordet 
“hellig”, og går deretter gjennom kristendommens hellige skrifter. 

 

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   

mailto:therese.rettedal@kristiansand.kommune.no
mailto:Magne.Osthus@kristiansand.kommune.no
mailto:Snorre.Sturla.Lyngstad@kristiansand.kommune.no
mailto:Line.Stensvag.Bunes@kristiansand.kommune.no
mailto:Nikolai.Birkeli@kristiansand.kommune.no
mailto:Preben.Leander.Nord-Varhaug@kristiansand.kommune.no
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