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 FAG   TIRSDAG  

26.11 

ONSDAG 

27.11 

TORSDAG 

28.11 

FREDAG 

29.11 

Norsk  

språk 

NB! Skriv  svarene  i samme dokument som du skrev refleksjonsteksten forrige uke:  
  Les Hvem står bak? side 26 - 29 i Kaleidolinken i Classroom. Svar grundig på de fem 
spørsmålene side 29. 

 
Norsk lese  Leseforståelse:Gjør ferdig leseoppdraget.  Les teksten på arket og svar på spørsmålene i 

Classroom.  Skriv gode svarsetninger og vis leksen til de hjemme før fredag. 
 
Oppfordrer alle til å fortsette å lese mye i skjønnlitterære bøker - 

minst 20 minutter hver dag.:-) 

 Matte  

  

Lekse - skriv rett på arket og lever innen torsdag. Velg nivå etter 
hvor godt du mestret samme type oppgaver på Aktiv skole 
oppgaven + målprøven. 
 
Gul/Rød: Parentesregning 1  og Parentesregning 2  
Rød/ Grønn : Manglende regneuttrykk og tren tanken 
 

Matematikk.org 8-10 
har lynkurs i ulike tema. 
Tips  for de som ønsker 

litt ekstra utfordring. 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les:Australian history  

S. 34 - 35.   (NB: Stairs 7)  
 

Lever lydfil på classroom hvor du 
velger deg et avsnitt og leser.  

7B til torsdag og 7A til fredag 
Skrivelekse i Classroom:  

● Svar på spørsmålene i Classroom 
● Bøye verb i skjema og lage 

setninger. 
 

Gloser på quizlet :-) 
 

KRLE 

Kristendommens historie; Vikingtiden 
Gjør ferdig Mindomo- tankekartet om vikingtiden. (Du skulle skrive litt tekst, 
legge inn bilder og lese inn noe tekst til hver av de fire overskriftene) 

  

Mandag 
 

Gym: 
Husk gymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

 
 

Tirsdag 
 
Gym 7A: Ansvar: 
 

Kunst og håndverk 
Tredeling:: 

Sløyd 
Geriljabrodering 

Kunst og kunstnere 
 

Onsdag 
Gym:7B   
Ansvar: 

Sivert, Tuva. 
Martin 

 
7A: Naturfag. 

Klassen drar til 

Mostun 

Natursenter. 

Tema: 

Klimaendringer 

 

 7B:  Musikk; 

Starte 

forberedelse 

juleshow 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: 

Kristendommens 

historie i Norge 

 

Katharina på Uis 

 

Innebandyturnering i 
Stavanger Idrettshall  

ca 11-13 
 
 

Ikke målprøve denne 
uken :) 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
DANNING 
Fellesmål for 

hele skolen 

Vi snakker til og om hverandre med respektfull kommunikasjon. 
(Bevisst på positiv språkbruk, stemmebruk og kroppsspråk) 

Norsk   Jeg har tenkt gjennom og øver på å ta ansvar og sette grenser på nettet. Jeg kan 
søke på en smart måte og vurdere kildene mine kritisk. 

Matematikk   Jeg kan algoritmene for multiplikasjon og divisjon med store tall. 
Jeg kan lage regneuttrykk med parenteser og jeg kan regneartenes prioritet. 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to fall, to feed, to feel, to fight 
Jeg kan lese og forstå en kort faktatekst og svare på faktaspørsmål fra teksten.  

Naturfag  Det blir natursti rundt Mosvannet. Elevene blir delt inn i grupper der de skal  løse 
oppgaver om klima og klimaendringer.  

Samfunn   Jeg kan definisjonen på bærekraftig utvikling og jeg kan fortelle om FNs 17 
bærekraftsmål. Jeg kan bruke fagbegreper når jeg snakker om bærekraftig utvikling. 

KRLE  Jeg vet hva mange trodde på før kristendommen kom til landet. Jeg vet hvordan 
mange vikinger ble kjent med kristendommen. Jeg kjenner til konger som ville kristne 
landet. 

Kroppsøving   Tema:  

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, Stairs 7 s. 238-240) 

aboriginal - urinnbygger 

government - regjering 

gatherer - samler 

to discover - å oppdage 

to claim - å gjøre krav på 

punishment - straff 

crime - forbrytelse 

federation - forbund 

to vote - å stemme 

hunter - jeger 

  to fall 

to feed 

to feel 

to fight 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

- Vi ønsker oss velur til juleverksted dersom noen har noe liggende 

som aldri vil bli brukt hjemme. 

- Minner om omvendt julekalender.  Lever inn konvoluttene på 

fredag. 

- Pakkekalender - Husk å ha med en innpakket gave til maks kr. 15,- hvis du vil være 

med i klassens pakkekalender. 

- Turnering innebandy fredag kl. 11-13 i Stavanger  Idrettshall 

- Julefrokost med et lite juleshow først: 

 7A onsdag 18. des., kl. 8.00   

 7B fredag 20. des. , kl. 8.00 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 

 

 


