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7. trinn skoleåret 2021-22

Ukebrev uke 43 (25.-29.okt)

INFORMASJON
Elevundersøkelsen. Vi skal snart ta elevundersøkelsen for å få informasjon om
hvordan elevene trives og lærer på skolen vår. Dere finner informasjon om
undersøkelsen her:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/

Minner om høsttreff i skolegården sammen med elever og foresatte og Torridal,
mandag 25.10 kl. 18-20.

På grunn av omrokkering av lærere, så har timeplanen for 7.trinn endret seg litt. Vi
sender hjem ny timeplan når den er litt mer fastsatt, men dere får beskjed om turdag
osv fra uke til uke. Husk også at vi har K&H på fredager og at det da er lurt å ikke
bruke pent, nytt tøy. Ha gjerne ei skjorte liggende i hylla til å beskytte  tøyet med. .
Tirsdag er blitt ny uteskole/mat og helse dag. Denne uka blir det uteskole. Vi griller,
så du kan ha med bålmat og husk vedpinne. Kle deg godt!!

Vi fortsetter med Rajshahi-aksjon denne uka og. Dere velger selv oppgaver og hvor
mye dere vil gi til aksjonen.  Vippsnr. til Rajshahi: 691785

Her er en artikkel om aksjonen:

http://www.n247.no/?nyhet=14108&tittel=-_Haaper_unge_i_Sogne_og_Songdal
en_engasjerer_seg_like_mye_som_i_byen

Vi skal jobbe med temaet plast i naturen. Du finner oppgaven i Classroom, og dette
skal vi jobbe grundig med.

Også denne uka ligger ukebrevet som kopi til hver elev i Classroom for at hver elev
skal kunne gi tilbakemelding på hva de har lest om og gjort i lekse.

UKENS FAGLIGE MÅL
Norsk Jeg kan skrive en Halloween fortelling hvor jeg tar i bruk

ulike verb, adverb og adjektiv.
Matematikk Jeg kan finne frekvensen av noe og lage en

frekvenstabell. Jeg kan lese og tolke en frekvenstabell.
Engelsk I can read, translate and talk about a text that I have read.
Sosialt mål Jeg husker å få med det jeg trenger til skolen.
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UKENS LEKSER: Lad Chromebook’en til hver dag!
I løpet av uka kan du gjøre Rajshahi-oppgaver. Kanskje du kan rydde etter
middag, støvsuge, rydde ganga.
Mandag LESE: Les på temaet ditt om “Plast i naturen.” DU finner link i

Classroom. Hva leste du om? Skriv her:

HUSK: Har du et kostyme eller noen rekvisitter som kan brukes til
Halloweenløypa? Leit i kjellere og på loft og ta det med på skolen:)

Tirsdag Matematikk: Se video og gjør oppgavene som ligger klar til deg i
Campus Inkrement.
SKRIVE: Lag 10 setninger med de ulike uregelrette verbene i engelsk.
Oppgaven ligger i Classroom. Pass på at du trykker “lever” når du er
ferdig.

Onsdag LESE: Step 1: Read “football heroes”, the award winner and the nicest
football player. Step 2: The whole text about “football heroes”.
SKRIVE: Gjør ferdig Halloween fortellingen din på Classroom.
ØVE: gloser og uregelrette verb.

Torsdag Leksefri til i morgen.
Husk å komme 08.00 i morgen tidlig, så vi kan ordne til Halloween-løypa.

UKENS BEGREPER UKENS ØVEORD

PUGGEBOKSEN UKENS GLOSER

Inf/presens preteritum perf.partisi
pp

norsk

to let let let la
to set set set sette
to hit hit hit slå
to catch caught caught fange
to teach taught taught lære bort

grew up - vokste opp
experience - oppleve
judge - dømme
impressive - imponerende
especially - spesielt
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