
Ukeplan for 7. trinn uke 8 og 10

Hjemmearbeid ved fravær

Dersom elevene er hjemme, men ikke sengeliggende, er det fint om de kan klare å holde seg oppdatert faglig. Det er fint om de

kan følge lekseplan. I tillegg er det lurt å følge timeplan og sjekke hva som blir lagt ut på Classroom i de ulike fagene.

Hjelp hverandre med å lage et godt arbeidsmiljø for alle.

Fokusmål i klasserommet:

- Jeg snakker ikke i timen med mindre jeg har fått ordet

- Jeg har kroppen vendt mot tavlen når det er gjennomgang og mot pulten når det er arbeidsøkt.

- Jeg jobber konsentrert med oppgaver.

Vi fortsetter å være gode på å følge smittevernsreglene også på gult nivå. TAKK TIL ALLE SOM BIDRAR

Avstand er vanskelig: Det å holde avstand er noe flere synes er vanskelig. Det kan være lurt med jevnlige påminnelser om

hvorfor dette er så viktig akkurat nå.

-Prøv å være veldig rask i garderoben

-Bruk kun tildelte utganger, sitteplasser og uteområder

-VIKTIGST: Hjelp til med å holde 1m avstand. Alle må ta ansvar

Minner ellers om:

- Bok å lese på skolen

- Gymsko, gymklær og drikkeflaske

RIKTIG GOD VINTERFERIE!

Vi ønsker alle en fin uke :)

Med vennlig hilsen Eva, Bergitte, Mona, Halvor og Kaja



Ukeplan for uke 8

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg kan bygge opp gode
tematiske avsnitt og kan
skrive en gode fagtekst vha
kriterieliste
-Jeg kjenner til og kan
bruke ulike kommaregler
(se nederst på ukeplan)

Les 15-20 minutter i

en selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

OPPGAVE CLASSROOM

(Lekser)

-Leseforståelse

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Gjør deg ferdig med

faktatekst. Bruk

kriterieliste og les teksten

for en voksen.

Matematikk - Jeg har oversikt over
egen kunnskap, og kan velge
oppgaver ut i fra det jeg
trenger å jobbe med.
(repetisjon fra 7A)

LEKSENE SKAL LEVERES SENEST TORSDAG

Jobb med oppgavearket. Føres pent inn i matte-leksebok. (Mistet arket? Se classroom)

Engelsk -Jeg fortelle hvem William
Shakespear er og kan
gjengi hovedinnholdet i
noen av de kjente
skuespillene hans.
-Jeg kan  bøye og bruke
uregelrette verb

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 8.”

-Øv godt på de uregelrette verbene til fredag

Bursdager på

trinnet

7A -

7B -



Ukeplan for uke 10

FAG LÆRINGSMÅL TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Norsk -Jeg kan lage gode
spørsmål og gjennomføre et
intervju
-Jeg kjenner til og kan
bruke ulike kommaregler

Les 15-20 minutter i

en selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

OPPGAVE CLASSROOM

(Lekser)

-Leseforståelse

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Les 15-20 minutter i en

selvvalgt bok

Matematikk - Jeg kan forklare
brøkbegrepet
- Jeg kan finne likeverdige
brøker ved å utvide og
forkorte brøkene.

LEKSENE SKAL LEVERES SENEST TORSDAG

Lekse i Campus inkrement (brøk). Husk å bruke kladdebok der det er nødvendig.

Engelsk -Jeg kan lese engelsk med
god flyt, uttale og tonefall
-Jeg kan  bøye og bruke
uregelrette verb

Classroom: Gjør oppgaven “Homework week 10.”

-Øv godt på de uregelrette verbene til fredag

Bursdager på

trinnet

7A - Jørgen 10.03

7B - Alexander 08.03



Uregelrette verb uke 8

Norsk verb

Infinitiv

Infinitiv

(To)
Preteritum

(Yesterday)
Perfektum

(Have/has)

å vokse to grow grew grown

å henge to hang hung hung

å gjemme to hide hid hidden

å treffe/slå to hit hit hit

å holde to hold held held

Uregelrette verb uke 10

å skade to hurt hurt hurt

å beholde to keep kept kept

å la to let let let

å  betale to pay paid paid

å bevise to prove proved proven

Tema:

Norsk: Fagtekst og  kommaregler

Engelsk: Once upon a time, uregelrette verb

Matematikk: Repetisjon og brøk

Naturfag: Elektrisitet

Samfunnsfag:Bosetting, flytting og flukt

KRLE: Hinduismen

Sosial kompetanse: Vi tar felles ansvar for å følge regler :)

NOEN VANLIGE KOMMAREGLER (Uke 8 og 10)
1. Når en setning begynner med ja eller nei, setter vi komma

etter svarordet.
Eksempel: Ja, du kan gjerne komme på besøk i kveld.

2. Vi bruker komma etter direkte tale når vi skal fortelle hvem
som har talt.
Eksempel: Jeg kommer, ropte gutten.

3. Vi bruker komma når vi ramser opp flere ord eller ledd etter
hverandre.
Eksempel: Jeg trenger melk, sukker og fløte.

4. Vi bruker komma før konjunksjonen men.
Eksempel: Jeg ler, men er trist inni meg.

5. Vi bruker ofte komma mellom to setninger som er bundet
sammen med konjunksjonene og, eller, for.
Eksempel: Jeg løper, for jeg tror jeg kan rekke bussen.

6. Vi bruker komma hvis en setning innledes med en
leddsetning.
Eksempel: Hvis du vil, kan du være med.

7. Vi bruker komma når en leddsetning er skutt inn midt i en
setning.
Eksempel: Boka som lå på bordet, var plutselig borte.




