
Ukeplan for 7. trinn uke 19 og 20

Da var vi tilbake til gult nivå på skolen igjen.Takk til tilpasningsdyktige elever. Dere har vært gode:)

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.

Prøver : Matteprøven vi hadde uke 18 blir sendt hjem i løpet av uken. Vi ønsker at foreldre ser gjennom prøven sammen med

eleven og kvitterer. Husk å legge perm tilbake i sekken, slik at den blir med tilbake til skolen så fort som mulig. I uke 20 skal

elevene ha en prøve i de uregelrette verbene vi har hatt. Vi setter av tid til repetisjon på skolen, men lurt å øve litt hjemme også.

Utviklingssamtaler: Foreløpig plan er å starte samtalene i uke 21. Det er elevene som skal forberede og lede samtalene denne

gange, og vi vil bruke disse to ukene til å forberede oss. Vi sender ut eget skriv med innkalling

17.mai : Vi har en liten markering av 17.mai onsdag 14.mai på skolen. Det er fint om alle elevene har med et lite flagg merket med

navn denne dagen. Det er også lov å pynte seg litt ekstra. Vi ønsker alle en fin feiring med familie og venner:)

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 velkommen tilbake til skolen og en fin uke :)

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



Ukeplan for uke 19

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg kan reflektere over
egen innsats og styrker og
skoletiden på Lassa skole
(til utviklingssamtale)
-Rettskriving: Og/å

Les 15-20 minutter i

en selvvalgt bok

Gjorde du ikke alle

sidene på naturfag

06.05?

Gjør den ferdig

Les 15-20 minutter i en selvvalgt

bok

1)Gjør deg ferdig med de sidene

vi startet med på presentasjonen

(Classroom).

NYT FRIDAGEN NYT FRIDAGEN

Matematikk - Jeg kan gjøre om mellom
måleenheter
- Jeg kan regne på areal og
omkrets

Kittys oppgaver- repetisjon

*Husk på å vise utregning

-Følg reglene for innføring (vis utregning, bruk linjal, tydelige tall og passe avstand)

Engelsk -Jeg kan fortelle om
personer, steder og
begivenheter fra
engelskspråklige land
-Jeg kan bøye og  bruke
verb i ulike tider

Ingen lekse denne uka

Sosial

kompetanse

Jeg legger merke til de
fine/gode tingene andre
gjør og påpeker det

Det å få et kompliment som går på de gode handlingene vi gjør betyr mye. Vi ønsker å ha

litt fokus på dette de to neste ukene, og setter av tid til å snakke om det i spisingen

fremover.

Bursdager på

trinnet

7A -

7B -



Ukeplan for uke 20

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg kan reflektere over
egen innsats og styrker og
skoletiden på Lassa skole
(til utviklingssamtale)
-Rettskriving: Og/å

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

*Oppgave på Classroom

(uke 20)

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

*Gjør deg ferdig med

presentasjonen din

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Matematikk - Jeg kan gjøre om mellom
måleenheter
- Jeg kan regne på omkrets,
areal, volum og overflate

LEVERES INNEN FREDAG

Kittys oppgaver- repetisjon

*Husk på å vise utregning

-Følg reglene for innføring (vis utregning, bruk linjal, tydelige tall og passe avstand)

Engelsk -Jeg kan fortelle om
personer, steder og
begivenheter fra
engelskspråklige land
-Jeg kan bøye og  bruke
verb i ulike tider

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 20.”

-Øv godt på de uregelrette verbene til fredag

Sosial

kompetanse

Jeg legger merke til de
fine/gode tingene andre
gjør og påpeker det

Det å få et kompliment som går på de gode handlingene vi gjør betyr mye. Vi ønsker å ha

litt fokus på dette de to neste ukene, og setter av tid til å snakke om det i spisingen

fremover.

Bursdager på

trinnet

7A - Melia 17.05

7B -



Uregelrette verb uke 19 og 20 (vi repeterer fra jul)

(Se skjema på Classroom engelsk. Vi repeterer sammen uke 19 og har test uke 20)

å være - to be å komme - to come å kjøre - to drive å fly - to fly

å begynne - to begin å gjøre - to do å spise - to eat å glemme -to
forget

å ødelegge - to break å tegne - to draw å  falle - to fall å få - to get

å kjøpe - to buy å drikke - to drink å føle - to feel å gi - to give

å fange - to catch å finne - to find å gå - to go

å ha - to have å lage - to make å løpe - to run å sove - to sleep

å høre - to hear å møte - to meet å si - to say å snakke - to speak

å vite - to know å sette/legge - to put å se - to see å stå - to stand

å forlate - to leave å lese - to read å synge - to sing å stjele - to steal

å tape - to lose å ringe - to ring å sitte - to sit å svømme - to swim

Tema:

Norsk: Rettskriving, jobbe med presentasjon om seg selv

Engelsk: English Speaking countries, eiendomsord og uregelrette

verb

Matematikk: Måling

Naturfag: Sansene

Samfunnsfag: Bærekraftig utvikling

KRLE: Kristendommen

Sosial kompetanse: Jeg legger merke til de fine/gode tingene andre

gjør


