
 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 36 
Gratulerer så mye med 12-års dagen Oda (2.9) og Liva (3.9)! 

 

 FAG   TIRSDAG  

3.09 

ONSDAG 

04.09 

TORSDAG 

05.09 

FREDAG 

06.09 

Norsk  

språk 

Repetisjon av ordklassene på Salaby 5-7/Norsk 
Ny/Grammatikk 
Verb, Adjektiv, Substantiv, Preposisjoner, Pronomen, Adverb. 
Start med film og  test deg selv og bruk deretter mest tid på de 
du kan minst om i drillrommet (nederst) 

Setningsanalyse: 
Jobb minst 20 minutter 
med linken som ligger i 
Classroom Norsk (blir lagt 
ut etter timen torsdag) 

Norsk lese  Les teksten Verdens verste rektor på Salaby. Øv deg på å lese høyt med 
innlevelse. 
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar  
Vi skal øve oss på denne teksten til fadderlesing for 3. klasse neste uke. 

 Matte  

  

MSØ Jobb 20 minutter med kap 1.  
 

Multi 7A Grunnbok: 
“Gul/Rød” 
1.20, 1.22, 1.27, 1.28 (g, h og i), 1.34, 1.39 
“Rød/Grønn” 
1.20, 1.23, 1.27, 1.37,  1.39 og 1.43 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les A Titanic Survivor 
(Teamdisk) 
 
Quizlet: Øv på ukas gloser!  
(link i Classroom) 

7B til torsdag og 7A til fredag 
Lekse i Classroom +  
 
Fullfør Titanic-dagboken vi jobbet med 
forrige uke (last opp i Classroom). 

 

Diverse 

 
7A: Fullfør “Hodie about 

myself” 

 Kommunevalg a- torsdag, b - fredag: Fyll 
ut dobbeltsidig ark. Veldig kjekt om dere 
får til gode diskusjoner med noen voksne 
om denne leksen. 

  

Mandag 
 

 
Gym: 
Husk 

utegymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

Tirsdag 
 

7A: Gym: Husk 
gymtøy! 

 
 
 

Kunst og håndverk 
A: Perspektiv med 

Åse 
B: Hodie med 

Katharina 

Onsdag 
 

7B: Gym: Husk 
gymtøy! 

Lesetime: 
Lesekurs-litterære 

virkemidler 

 
Fellestur 5.+6.t: 

Livet i fjæra. 

Sykle til 

Møllebukta 

(Kle dere etter 

været!) 

Torsdag 
 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: Etikk og filosofi 

knyttet til natur og 

miljø 

 

 

Målprøve: 

Begreper fra “Hva er 

språk? uke 35 vil være 

med + mål fra denne 

uken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/les-og-svar
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  FAG  LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme.  
Norsk   Jeg kjenner til hva litterære virkemidler kan være, og jeg kan forklare og komme med 

eksempel på språklig bilde. 
Jeg har lest og tenkt over tekster som handler om språk, og jeg har lært å lage ordkart 
for å forklare nye ord. 

Matematikk   Jeg kan stille opp addere og subtrahere flersifrede tall og desimaltall. 
Jeg kan regne med negative tall og plassere dem på en tallinje 
Jeg kan bruke overslagsregning med addisjon og subtraksjon 

Engelsk   Jeg kan snakke om og fortelle faktasetninger om Titanic. 

Naturfag  Gjennomføre undersøkelser i fjæra. Observere og kjenne igjen ulike tang og tarearter, 
dyr og skjell som finnes i strandkanten.  

Samfunn   valg 

KRLE  Jeg kan diskutere utfordringer knyttet til natur og miljø. Jeg har lært om naturen som 
ressurs, miljøødelegging og miljøvern. 

Musikk  Jeg kjenner til ulike typer danser og hvilken funksjon dans kan ha. Jeg kan lage en 
dans med utgangspunkt i en skulptur sammen med andre. 

Kroppsøving   Tema:  Orientering ute og styrke inne 

 

UKENS GLOSER 

survivor - overlevende 

to gaze - å stirre 

blanket - teppe 

tucked - tullet inn 

to expect - å forvente 

to reach - å nå 

beside - ved siden av 

pocket - lomme 

to explore - å utforske 

to surprise - å overraske 

   

 

 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Husk foreldremøtet kl. 18.00 torsdag denne uka! Oppstart felles for mellomtrinnet 

med rektor og sosiallærer Wenche i mediateket. 7. trinn har reservert personalrommet, 

så vi fortsetter der etterpå. Vi får besøk av rektor på Kannik og skal ha litt om 

overgangen til ungdomsskolen, før innholdet går over på fag, lekser, forventninger, 

nettvett og sosiale sammenkomster i 7. klasse. 

 

Vi minner om at Chromebook må være ladet hjemme slik at elevene er klar til å bruke de på 

skolen. Noen av elevene trenger nok fremdeles hjelp til å huske dette!! 

 

Gro, miljøterapeut på trinnet vårt, vil fremover tilby sosiale aktiviteter på tvers av klassene inne 

i storefri en gang pr. uke. Elevene bestemmer seg på forhånd om de vil være inne med henne, eller 

ha aktiviteter ute med de andre på skolen. Guttene  får tilbudet på mandager, mens jentene har 

tilbud på torsdager. 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


