
 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 34 
Gratulerer så mye med 47-års dagen til Katharina 21.08! 

 

 FAG   TIRSDAG  

20.08 

ONSDAG 

21.08 

TORSDAG 

22.08 

FREDAG 

23.08 

Norsk  

lese 

Innen onsdag må alle kunne fortelle 
tittel og forfatter på den boken dere 
leser hjemme. 
Les minst 3 X 20 minutter denne 
uken i egen bok. 
 

 

Les “Skatten fra Miklagard” som ligger 

på 7. trinn disk/Norsk/Hva er språk? 

 

 

 

 Matte  

  

Test deg selv på gangetabellen - er 
den skikkelig automatisert? 
www.gangetabellen.no -Øv på det 
DU trenger mest 
 

Fullfør arbeidet med repetisjonsoppgavene 
fra 6. trinn som vi startet i forrige uke. 
Før fint inn i matteboken din. 

Engelsk   

  
 
 

Quizlet: Øv på ukas gloser!  
(link i Classroom) 
 
 

TB:  Les sangteksten om Titanic (teamdisk)  
 
Skriv 5-8 nøkkelord fra teksten og skriv et 
kort sammendrag om hva sangen handler 
om. 

 

Diverse 

Mange av lærebøkene er gamle og slitte, men siden det 
kommer ny læreplan i 2020 vil vi ikke kjøpe inn noe nytt før 
bøkene blir tilpasset nye planer. Derfor får vi klare oss med 
det vi har inntil videre og benytte andre kilder der det er 
nødvendig. 

Siste frist for bokbind 
på bøkene. 

  

Mandag 
 
 
 

 
Gym:Husk 

gymtøy, sko og 
dusjeutstyr 

Tirsdag 
 

7A: Gym: Husk 
gymtøy! 

 
 
 

Kunst og håndverk 

Onsdag 
 

7B: Gym: Husk 
gymtøy! 

 
Lesetime: 

Lesekurs-litterære 
virkemidler 

 
7A: Naturfag 

7B: Musikk: Dans 

Torsdag 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: Etikk og filosofi 

knyttet til IKT og 

nettvett 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gangetabellen.no/
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk   Jeg har lest og tenkt over tekster som handler om språk og jeg har lært å lage ordkarrt 

for å forklare nye ord. 

Matematikk   Jeg har automatisert multiplikasjonstabellen. 
Vi repeterer læringsmålene fra 6. klasse! 

Engelsk   Jeg kan finne nøkkelord fra en engelsk tekst og skrive kort sammendrag 

Naturfag  Planlegge ekskursjon og lære fakta om livet i fjæra. 

Samfunn   Jeg vet hva ordet kritisk tenking betyr og har begynt å øve meg…... 

KRLE  Jeg kjenner til hvordan IKT har forandret samfunnet vårt, og jeg kan nettvettsreglene.  

Musikk  Jeg kan danse “Electric Slide”, og jeg kan lage dans med utgangspunkt i en skulptur. 

Kroppsøving   Tema:  Lek og samarbeid 

 

UKENS GLOSER 

ocean - hav 

through - gjennom 

shore - kyst, land 

to refuse - å nekte 

 

 

thought - trodde 

sad - trist 

to associate with - å menge 

seg med 

to burst - å revne 

  Øv deg på å skrive 

spørreordene: 

What - Why - When - 

Where - Which - Why - 

How  

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Hei og velkommen tilbake til nytt skoleår!  

Vi er allerede fint i gang og ser frem til et kjekt og lærerikt skoleår.  

Det er lite ny informasjon i år, men vi har gjennomgått regler og rutiner med elevene, og 

forventninger er tydelig formidlet. :) 

 

Ellers en felles melding til alle foreldre på skolen: 

Når vi jobber med trygghet og trivsel, er vi avhengig av et godt hjem-skole samarbeid. Dere kjenner 
elevene best, og får ofte mer / annen informasjon enn vi gjør på skolen. Når det dukker opp noe som 
har betydning for ditt barns skolehverdag, vil vi gjerne ha beskjed. Skjer det noe utenom det vanlige 
hjemme /på fritiden, ønsker vi også at dere skal si fra på skolen. Vi vil gjerne møte elevene der de er, og 
da er det greit å vite når noe ekstra står på.  
 

Foreldremøte for mellomtrinnet og etterpå klassen blir torsdag 5. september, kl. 

18.00. Mer info kommer, men sett av datoen nå! 

 
Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


