
Ukeplan for 7. trinn uke 14 og 15

Håper alle har hatt fine feriedager og er klar for ny innsats på skolen:)

Hjemmearbeid ved fravær

Dersom elevene er hjemme, men ikke sengeliggende, er det fint om de kan klare å holde seg oppdatert faglig. Det er fint om de

kan følge lekseplan. I tillegg er det lurt å følge timeplan og sjekke hva som blir lagt ut på Classroom i de ulike fagene.

Målsjekk og prøver : Vi setter pris på at foreldre skriver under på målsjekker og prøver som blir sendt hjem. Husk å legge perm

tilbake i sekken, slik at den blir med tilbake til skolen så fort som mulig.

Utviklingssamtaler: Vi ønsker at samtalen i 7. klasse skal være elevstyrt med en forberedt presentasjon laget av eleven. Med den

nåværende smittesituasjonen kan vi ikke gjennomføre samtalene vi ønsker til planlagt tid. Vi velger derfor å utsette samtalene

som var planlagt i uke 15 og 16 med håp om at vi kan gjennomføre dem fysisk i klasserommet. Kommer tilbake med mer

informasjon etterhvert.

Minner ellers om:

- Bok å lese på skolen

- Gymsko, gymklær og drikkeflaske

- Fokusmålene for et godt læringsmiljø.

-Smittevernregler: God håndhygiene og god avstand. Takk for at dere bidrar:)

Vi ønsker alle en fin uke :)

Med vennlig hilsen Eva, Bergitte, Mona, Halvor og Kaja



Ukeplan for uke 14

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg vet hva som
kjennetegner en god
reklame og kan lage manus
til en egen reklame
-Jeg kan lese tabeller

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

UKAS OPPDRAG

(Classroom lekser)

-HUSK å levere til fredag

Matematikk - Jeg kan multiplisere brøk
- Jeg kan  gjøre om fra
brøk til prosent
- Jeg kan regne med
prosent.
-Jeg kan lage et budsjett

UKAS OPPDRAG (Classroom lekser)

Engelsk -Jeg kan lese med god
uttale, flyt og intonasjon. UKAS OPPDRAG

(Classroom lekser)

Musikk -Jeg kan utforske og
formidle musikalske
opplevelser og erfaringer

Øv på fremføre musikkpresentasjonen din fra uke 11 eller 12 (velg en av de)

Bursdager på

trinnet

7A - Marius 6.april

7B -



Ukeplan for uke 15

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg kan bruke manus til å
lage reklame
-Jeg  kan lese tabeller
-Jeg jobber med
rettskriving tilpasset mitt
nivå (Aski Raski)

Les 15-20 minutter i

en selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

CLASSROOM

Norsklekse, uke 15

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Matematikk - Jeg kan  gjøre om fra
brøk til prosent
- Jeg kan regne med
prosent.

LEVERES INNEN TORSDAG

1. Gjør leksen på Campus inkrement (prosent)

2. Innføringslekse:

Multi 7B “kan du dette” side 70. Gjør oppgave 1 - 10. Husk ryddig og korrekt innføring.

Engelsk -Jeg kan fortelle om
personer, steder og
begivenheter fra
engelskspråklige land
-Jeg kan bruke og skille
mellom eiendomsord som
står alene og foran
substantivet
-Jeg kan bøye og  bruke
verb i ulike tider

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 15.”

-Øv godt på de uregelrette verbene til fredag

Bursdager på

trinnet

7A -

7B -



Uregelrette verb uke 15

Norsk verb

Infinitiv

Infinitiv

(To)
Preteritum

(Yesterday)
Perfektum

(Have/has)

å spre to spread spread spread

å sitte fast,
klistre, stikke

to stick stuck stuck

å sverge to swear swore sworn

å lære (bort) to teach taught taught

å forstå to understand understood understood

å våkne to wake woke woken

å ha på (klær) to wear wore worn

Eiendomsord forteller noe om hvem som eier noe. Eiendomsord har har to former.

- Foran substantivet

- I stedet for substantivet.

Before a noun

(singular)

Before a noun

(plural)

On its own

(singular)

On its own

(Plural)

It is my dog. It is our dog. The dog is mine. The dog is ours.

It is your dog. It is your dog. The dog is yours The dog is yours

It is his dog.

The dog and its
bone

It is their dog. The dog is his. The dog is

theirs.

It is her dog. The dog is hers.

Tema:

Norsk: Lese tabeller, reklame

Engelsk: English Speaking countries, eiendomsord og uregelrette

verb

Matematikk: Brøk, prosent og budsjett

Naturfag: Lyd

Samfunnsfag: Bærekraftig utvikling

KRLE: Jødedom

Sosial kompetanse: Jeg snakker fint til folk rundt meg




