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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL 

Norsk Jeg vet hva en selvbiografi er. 

Matematikk Jeg vet hva kredittkort er og kjenner litt til hva renter er. Jeg vet hva brøk er. 

Engelsk Jeg kan bruke beskrive et landskap. Jeg skal øve på å skrive engelske korrekte 
setninger.  

NASAMI Jeg vet hva faseoverganger og partikkelmodellen er, og kan gjøre forsøk om dette. 

Jeg kan grunner til at folk migrerer og flykter. Jeg vet hva forfølgelse og flykning er. 

KRLE Jeg skal vite hva de hellige skriftene i hinduismen og buddhismen heter, og si noen 
fakta setninger om de. 

 

BEGREPER 

Norsk Matematikk Engelsk NASAMI KRLE 

Selvbiografi 
Egne tanker 
Opplevelser 
Følelser  
Meninger 
Eget liv 
Hendelser 

Lån 
Kredittkort 
Renter 
Gebyr 

Environment - miljø 

 

Glaciers – Isbre 

 

Mountain range – 

fjellkjede 

 

Rolling hils - 

bølgende åser 

 

Versatile - allsidig 

Faseoverganger 

Partikkel modell 

Fast stoff 

Væske 

Gass 

Frysepunkt 

----------------------- 

Migrasjon 

Flyktning 

Forfølgelse 

Hellig 

Skrift 

Vedaene 

Bhagavadgita 

Åpenbaring 

Tripitaka 

Lærdom 

 

  

LEKSER OG INFORMASJON 

Norsk Matte Engelsk Naturfag 

Les grøsseren din for en 
voksen hjemme. La den 
han/hun hjelpe deg med 
å rette skrivefeil. Les 
grøsseren på ny med 
innlevelse. 

Se oppgave i Classroom. 

• Les oppgaveteksten. 

• Se filmen i linken. 

• Snakk med de der 
hjemme om filmen 
og budskapet. 

Gjør oppgave på ark.  
Du skal skrive på arket.  

Gjør oppgave i 
Classroom. Trykk 
lever når du er 
ferdig. 

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

Vi fortsetter med utviklingssamtaler. Husk å møte opp i god tid.  
 
 

Sluttid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK Vi starter på et nytt tema: selvbiografi. Her kommer vi til å se på ulike bøker som 

går under det temaet og elevene skal starte på en egen selvbiografi.  

MATEMATIKK Denne uka jobber vi litt med temaet brøk. I tillegg snakker vi litt om kjøpekort, 
lån og renter.  

ENGELSK Vi fortsetter med temaet “Friends in the pacific”. Denne uken blir fokuset på 
New Zealand. Vi skal øve på å beskrive landskap.  

NATURFAG 
SAMFUNNSFAG 

I naturfag skal vi fortsette med kjemi, og vi skal gjøre forsøk om faseoverganger 

og partikler. 

Vi har i de siste ukene lært om migrasjon, flukt og flyktninger. Vi ser på 

dokumentaren “Flukt” med Leo Ajkic som programleder. Sterke saker! 

KRLE Vi fortsetter med hellige skrifter, og denne uka lærer vi om hinduismen og 
buddhismen. De har kanskje de mest kompliserte navnene, så her gjelder det å 
ha tunga rett i munn! 

 

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 Frydenlund   

7B Linn Therese Haug   

7C Karen Carroza   
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