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 FAG   TIRSDAG  

11.02 

ONSDAG 

12.02 

TORSDAG 

13.02 

FREDAG 

           14.02 

Norsk lese 

 

 

Leseforståelse: Forbilder - hvordan påvirkes de?    Teksten ligger på 7. trinn 
disk og oppgavene i Norsk Classroom. Vis og få godkjent av en voksen før du 
leverer. 
Innen  
 

Fullfør skriverammen til den 

argumenterende teksten innen onsdag. 

Skriverammen ligger i Classroom.  

 

 

   

 Matte  

  

 
 Gjør minst 4 av de 6 oppgavene på kopiark. Du skal vise utregning og svar 
med rett benevning og to streker. Det er lurt å kladde i kladdeboken og føre 
utregningene fint inn på arket.  
  Obs! Manglende utregning og ikke godkjent føring fører til at leksen må gjøres 
på ny. 
 

 
 

Engelsk   

 
 

TB:  Les:  
Come to South Africa 
(teamdisk) 
 
 

 Gloser på quizlet :-) 

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

● Svar på spørsmålene i 
Classroom 

● Fullfør skjema med verb vi 
jobbet med forrige uke 

● Bøye verb i skjema og lage 
setninger. 

  

Mandag 

 
 

Gym: 
Husk gymtøy, sko og 

dusjeutstyr 
 
 

Tirsdag 
 

Skolecup Fotball 
Gutter & Jenter 

 
 
 

Kunst og håndverk -  
tredeling 

 
 

Onsdag 
 

Gym 7B: Ansvar: Studenter  
 
 

 7A: Naturfag 

 

 7B:  Musikk; 

Komponering: Lytte til 

og vurdere 

diktkomposisjonene 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk 

aktivitet (FA) 

Fredag 
 
 

 

KRLE: Buddhismen 

 
 

Aktiv målprøve 
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 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
DANNING 
Fellesmål for 

hele skolen 

Høflighet - Vi snakker med respekt til og om hverandre. Vi viser 
interesse for hverandre ved å lytte og opptre oppmerksomt overfor 
hverandre. 

Norsk   Jeg kan lese en tekst og vise hva jeg har forstått ved å lage gode, utfyllende og 
reflekterte formuleringer. 
Jeg kan skrive en argumenterende tekst ved hjelp av skriverammer og modelltekst. 

Matematikk   Jeg kan gjøre om mellom måleenhetene (mm, cm, dm, m, km) 
Jeg kan regne omkrets og areal av forskj. mangekanter og sirkler 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to prove, to put, to quit, to ring 
Jeg kan lese og forstå en kort faktatekst og svare på faktaspørsmål fra teksten.  

Naturfag  Tema: Døgnet, måneden, året og vandrestjernene. Lære om årstidene og de ulike 
månefasene. 

Samfunn   Jeg kan sammenligne likheter og ulikheter mellom land i Europa og land i andre 
verdensdeler. 

KRLE  Jeg kan fortelle noe om de hellige skriftene i buddhismen. Jeg vet hva tripitaka, 
Dhammapada og jataka er 

Musikk  Jeg kan lage min egen digitale komposisjon på Soundtrap. 

Kroppsøving   Tema: Studentene har hovedansvar og får lov å bestemme tema. 

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, Stairs 7 s. 238-240) 

destination - reisemål 

wildlife - dyreliv 

variety - utvalg 

mammals - pattedyr 

to spot - å få øye på 

suitable - passende 

daring - dristig 

to track - å følge spor 

lodges - hytter 

  to prove 

to put 

to quit 

to ring 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Studentene har overtatt en del av undervisningen under vår veiledning. Det er 

veldig kjekt å ha med seg flere i klasserommet og elevene har stort utbytte av å 

få enda flere voksne tett på. 

 

Denne uken skal vi gjennomføre Pangealekene.For de som ønsker å forberede 

seg ligger det ute link til  tidligere oppgaver i Classroom. 

 

På tirsdag skal det gjennomføres fotballturnering for skolelag på Lassabanene. Vi 

stiller med et jente og et guttelag. Kampoppsett legges ut mandag. 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June   

 

 


