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 FAG   TIRSDAG  

22.10 

ONSDAG 

23.10 

TORSDAG 

24.10 

FREDAG 

25.10 

Norsk  

språk 

På torsdag skal vi ha en prøve i leseforståelse, rettskriving 
og grammatikk. Dersom noen vet at de bør øve litt ekstra 
på ordklassene og setningsanalyse kan dere søke på 
sidene under under:  
 norsksidene.no/grammatikk/ordklasser  
 salaby / norsk /grammatikk /ordklasser 
 kaleido 7/gå til kilden! 
 

Imperativsetning: 

LES 
MYE! 

Norsk lese  Leseuker på Lassa:  Fyll ut leselodd - 20 min pr trekant - husk signatur pr 4. 

lodd.  Fyll ut leseoppdraget som ligger i Classroom. 

 Matte  

  

Alle (innen fredag) 
Jobb 30 minutter 

med MSØ: 
Statistikk 

Regneark i Classroom: 
Gjør oppgavene i regnearket som ligger i Classroom. Oppgavene er 
hentet fra Multi boken. Bruk formler dersom du husker det. NB! 
Flere sider. 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les: English speaking countries 
Canada 

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

7B til torsdag og 7A til fredag 
Skrivelekse i Classroom: Bøye verb i 
skjema og lage setninger. 
 
Lever lydfil på classroom hvor du leser 
første avsnitt fra leseleksen. 

 

K & H /  

Samfunn 

Innen onsdag:  
Underskrift på Vaksinasjonsskjema. 
Svar utviklingssamtale 
  

 

  

Mandag 

Åpningssamling 
for leseukene 

A- kl. 1. time og B-kl. 
2. t. 

Gym: 
Husk gymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

 
 

Tirsdag 
 

7A: Gym: Husk 
gymtøy og 

deodorant :-) 
 

 
Kunst og håndverk 

A: Kunst og 
kunstnere med Åse 

B  Munch med 
Katharina 

Onsdag 
 

7B: Gym: Husk 
gymtøy og 

deodorant :-) 
 

7A: Musikk; 

Musikaler 

7B: Naturfag  

Torsdag 
 
 

Prøve i norsk 
 
 
 

Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 

 

 

 

 

Aktiv skole målprøve 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/English-speaking-Countries1/Canada
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 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
DANNING 
Fellesmål for 

hele skolen 

Vi hilser med øyekontakt og smil til hverandre. 

Norsk   Jeg leser mye og jeg kan fortelle om og reflektere rundt det jeg leser. 

Matematikk   Jeg kan lese av og tolke et diagram 
Jeg kan forskjellen på de ulike sentralmålene: median, typetall og gjennomsnitt. 
Jeg kan lage enkle formler i  regneark for å finne sentralmålene og lage diagram. 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to bring, to build, to burn, to buy 

Naturfag  Elevene skal lære om hva sopp er og hvordan ulike sopper lever  

Samfunn   Jeg kjenner til FNs bærekraftsmål. 

KRLE  Islam: Jeg vet hva Koranen er en samling av, og jeg vet hva en hadith er. Jeg kjenner 
til de fem søylene som muslimer lever etter. 

Musikk  Jeg kjenner til musikalsjangeren og ulike scene- og filmmusikaler. 

Kroppsøving   Stasjoner med balanse, koordinasjon og bevegelighet. 
Elevstyrt gym 7A på tirsdag og 7B på onsdag 

 

UKENS GLOSER 

inhabitants - innbyggere 

invented - fant opp 

to cover - å dekke 

language - språk 

nickname - kallenavn 

neighbour - nabo 

settler - nybygger 

however - likevel 

 

  Uregelrette verb (disse må du 

pugge, se teamdisk eller  

Stairs 7 s. 238-240) 

to bring 

to build 

to burn 

to buy 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

● DANNING er elevrådets store sosiale satsningsområdet fremover. 

I oktober er tema og målet at vi alle sammen hilser med 

øyekontakt og smil!   

● Utviklingssamtaler blir i uke 44-45.  Info på egen innkalling. Svar 

innen onsdag denne uken. 

● Katharina og Gudrun har startet på videreutdanning i Fysisk Aktiv Læring. I den 

forbindelse har vi sendt ut et samtykkeskjema som dere må krysse av i. 

Arbeidskravene i studiet er blant annet å laste opp filmer av ulike opplegg vi lager 

og det vil bli delt og diskutert i webinarer av andre på studiet. Se nettside for 

mer info om det er behov. 

● Denne uken starter vi litteraturuker på Lassa og som vanlig “tigger” vi etter 

premier til leselotteriet vårt:-) Reklame og gratisartikler i ulike former er helt 

ok. 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


