
Fag:

Ukeplan 7.trinn  
.trinn

Skolens hjemmeside:
★ www.minskole.no/flekkeroy

Telefon til arbeidsrom 7.trinn:
★ 38 12 25 93

Fellesmail til 7.trinn:
★ flekkeroyskole2006@gmail.com

Kontaktinformasjon:

Flekkerøy Skole
våre barn forandrer verden

Uke 3
Januar

Silje: 
silje.merete.vigemyr.karlsen@kristiansand.kom
mune.no 

Karine:
Karine.Sandnes@kristiansand.kommune.no 

Gordon: 
Gordon.Fjell@kristiansand.kommune.no

Kristine: 
Kristine.Fjeldsgaard@kristiansand.kommune.no

Norsk
Vi jobber med: Rettskriving

Mål: Jeg har arbeidet med noen rettskrivingsregler 

Regning

Vi jobber med: Vi repeterer de fire regneartene.

Mål: Denne uken skaffer jeg meg en oversikt over hva jeg kan, og hva jeg bør øve mer 

på.

Engelsk
We are working with: The chapter called Let´s read and a bit more grammar. 
Mål:  We are going to read  english and learn about reading strategies. 

Naturfag
Vi jobber med: Livsløpet til et produkt.
Mål: Jeg vet hvordan en plastflaske bli laget, og hva som skjer med denne etter den er 
laget.

Kunst og 
håndverk

Vi jobber med: Arkitektur
Mål: Velge bygget du skal bygge, og finne mål og målestokken du vil bruke.

KRLE

LINK

Vi jobber med: Høytider i verdensreligionene.
Mål: Jeg kan navnene på de 2 hinduistiske høytidene, og jeg kan forklare hva som skjer 
i disse høytidene.

Digitale verktøy for 7.trinn

Classroom TV2 skole

BursdagskalenderLærepenger

BrettbokaKikora

Mattebok MSØ

Viktig informasjon:

Takk for en fin start på det nye året.

Uteskole info: Denne onsdagen er det 
gr.2 som skal på uteskole.
Vi skal også denne uken til 
Krossodden på Berge og se på gamle 
kanonstillinger som ble brukt under 
krigen.  Info om turen  ble sendt hjem 
på mail til de foresatte forrige 
tirsdag. 

Bakke 
eller 
bake?

Hoppe 
eller 
hope?

takk eller 
tak?

Spise eller 
spisse?

søtt eller 
søt?

Kommer 
eller 
komer?

tiger eller 
tigger?

mailto:flekkeroyskole2006@gmail.com
mailto:silje.merete.vigemyr.karlsen@kristiansand.kommune.no
mailto:silje.merete.vigemyr.karlsen@kristiansand.kommune.no
mailto:Karine.Sandnes@kristiansand.kommune.no
mailto:Gordon.Fjell@kristiansand.kommune.no
mailto:Kristine.Fjeldsgaard@kristiansand.kommune.no
https://classroom.google.com/h
https://feide-castor.kikora.no/c/#/
https://brettboka.no/user/publications
https://www.tv2skole.no/barn/naturfag
https://docs.google.com/presentation/d/10NGKLDgD1Q31r6cgYaiM7un53G-VjqizTn8vXQiudow/edit?usp=sharing
https://www.larepenger.no/
http://www.smartbok.no/
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Øveord

rettskriving lydrett

dobbel konsonant dialekt

stavekontroll unntak

Engelske gloser

lie - lay - lain mean - meant - meant

lose - lost -  lost meet - met - met

make - made - made pay - paid - paid

 til tirsdag til onsdag til torsdag til fredag

Norsk
Jobb 15 min videre på ordriket  
med rettskriving

Jobb 15 min videre på ordriket 
med rettskriving

Les 15 min videre i boka  om 
"den lille prinsen"

Les 15 min vidre i boka om 
"den lille prinsen"

Kunst og 
håndverk

Lag ferdig skissen av bygget ditt med mål du ønsker å bruke og hvilken målestokk det er ift. det ekte bygget.

Engelsk

Put the statements on page 149 in 
the order you think is most 
important. Write your answer in 
the document called “Statements” 
in Classroom. We will discuss and 
do the exercises in class. 

Read the text “The sound 
collector“page 142-143 in Quest 
7. Practice and try to learn the 
new words. 

Answer the questions “After 
reading” page 143. Write your 
answers in the document called 
“homework week 3” in 
Classroom.

Read page 243-245 about nouns.

Matte

Jobb med MSØ i minst 15 
minutter. Vi jobber med 
multiplikasjon og 
divisjon.MSØ

Jobb med MSØ i minst 15 
minutter. Vi jobber med 
multiplikasjon og divisjon.MSØ

Jobb med MSØ i minst 15 
minutter. Vi jobber med 
multiplikasjon og divisjon.MSØ

Gym
Mats og Reidar
Miriam K og Maria G
må levere opplegg

Dina og Esther
William og Petter 
må levere opplegg
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