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Vi gratulerer Gudrun med overstått dag på søndag:-)

FAG TIL
TIRSDAG

27.9

TIL
ONSDAG

28.9

TIL
TORSDAG

29.9

TIL
FREDAG

30.9
Norsk Lese: “Snatch” side 36-41 i Norsk 7. (Vi sjekker hvem som har fått bokbind på til

tirsdag)

Skrive:

Fullfør teksten “Mitt favorittdyr” som vi starter med på mandag. Se

modelltekster og huskeliste på Classroom Norsk + husk å levere teksten på

Classroom.

Matte Tema: Tekstoppgaver med modeller

Oppgavebok: Gjør oppgave 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 og 2.19 på side 32 og 33

Skriv fint i ruteboken din, du må tegne modeller til hver oppgave og husk å svare

med svarsetning (to streker under svaret)

*Gjør oppgaver du har fått tildelt på skolen.cdu.no (tildelt uke 38, skal være

ferdig denne uken).  Noen av oppgavene krever at du spiller inn lydopptak med

forklaring og noen oppgaver må du ta bilde av utregningen din og laste opp.

Engelsk Leksen er til TORSDAG.

Lese og skrive på Classroom: Les om om”English speaking countries”. Gjør

førlesings- og etterlesingsoppgave. Husk å les teksten høyt for deg selv, og for en

voksen hjemme.

Gloser: Øv på å bøye de tre uregelrette verbene. Det blir en test på torsdag.

Du kan øve her.

Samfunn Finn  et  praktisk eksempel  hvor du har hatt nytte av det vi jobbet med om

kildekritikk. Vi snakker om dette på torsdag i timen.

Mandag:

Gym:

Inne

Gymklær

og dusje-

utstyr

DKS

kl 1140

Tirsdag

Aktivitetsdag

for hele skolen

Onsdag

Svømming 7A

Jentene i 7A går

fra skolen 8:15

Lurt å ha med

svømmebriller

(svømming uke 38

ble avlyst pga stengt

vann på Solborg)

Torsdag

ELEVRÅDSVALG!

K & H

todeling denne uken,

ikke vanlige stasjoner

Fredag

Fysisk aktivitet

https://www.creaza.com/tonje-haakull-mathisen/nwrsBS8KuX
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Irregular verbs

Infinitive (to) Past simple Past participle

(have/has)

Norsk oversettelse i

infinitiv

to break broke broken å bryte/ødelegge

to breed bred bred å avle/oppdra

to bring brought brought å bringe/ta med

TEMA/LÆRINGSMÅL
Dette jobber vi med på skolen og hjemme:

Sosial

kompetanse

Elevrådsvalg!

Vi jobber med hvordan språkbruk påvirker klassemiljøet og relasjoner og hvordan

vi kan få bevissthet rundt hvilke ord som brukes.

Norsk Vi leser fagtekst og skriver beskrivende tekst.

Matematikk Addisjon og subtraksjon, oppstilling og tekstoppgaver med modeller

Engelsk English speaking countries

Naturfag Biologisk mangfold -

Samfunnsfag Vær våken! om alt fra nettvett, kildekritikk, fake news og sosiale medier.

KRLE Filosofiske tenkemåter og sammenheng mellom filosofi og etikk.

Musikk BliMe-dansen og månedens sang “Være den du er”

Kroppsøving Samarbeid og lek - inne i  gymsalen.

INFORMASJON TIL DE HJEMME

Hei!

Studentene våre, Ellinor, Kathrine, Marte Elise og Madeleine, er godt i gang med praksisen sin.

De har ansvaret for undervisningen i de fleste fagene og gjør en flott jobb. De får prøvd seg

både på faglige utfordringer og få snakkesalige elever til å holde fokus:-)

Vi ønsker oss kortstokker til klasserommet, så dersom noen jobber på plasser hvor det er en

“merch” tar vi imot med glede. Det nærmer seg skoleturnering i kortspill og vi må øve.

Vi har fått nye fagbøker i norsk og matematikk. Det MÅ legges bokbind på alle de nye bøkene,

inkl engelskbøkene som vi delte ut ved skolestart. Det gjør at bøkene holder seg fine mye

lenger. Vi tar en sjekk ila uken og dersom det er glemt kommer det en vennlig påminnelse til

hjemmene:-).  Tilsammen er dette 4 bøker som må legges bokbind på.  Oppgaveboken i matte

har mykt omslag og er dessverre ikke like godt egnet for bokbind av stoff, her bør det brukes

papir/plast.

Vi vil anbefale at elevene bruker svømmebriller når vi har svømming. Vi øver på crawl og det er

klart en fordel å ha på briller.
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Til dere hjemme: Vær så snill å gi beskjed dersom lekser blir en negativ kamp hjemme og
dere ønsker at vi gjør litt justeringer ift enkeltelever.

Classroom - Vi har anledning til å invitere dere foresatte inn via mail slik at dere kan få

varslinger om hvilke oppgaver elevene har og om de har levert. Det er ikke mulig å se selve

oppgaven, men det kan være en påminnelse om å spørre eleven. Gi beskjed via mail, sms eller

elevene om dere ønsker denne invitasjonen.

7B gjør en endring i timeplanen og flytter samfunn fra 5. og 6. time fredag til 3. og 4. time

torsdag. Da blir det norsk og matte på slutten av fredag og dermed mye bedre anledning til å

følge opp  tekster og hjemmearbeid i disse fagene.

Hilsen Marie, Tonje, Gudrun og Katharina


