
 
 
  

Medieuke; Vi lager reklamefilm 
 

Ukas læringsmål 
 

• Jeg bidrar og samarbeider godt med gruppa mi  
 

• Jeg holder fokus på å lage en god reklamefilm 
 

• Jeg følger reglene og avtalene som gjøres i 
gruppa mi og med lærerne 

 

• Jeg blir fornøyd med produktet 

Lekse- og ukeplan for 7.trinn UKE 46 

Ukas informasjon 

• Denne uken skal vi lage reklamefilm. Timeplanen løses 
opp, og elevene jobber i grupper med å lage sin egen 
reklamefilm. I tillegg blir det en innføring i kjennetegn og 
virkemidler, samt nyttige tips om hvordan filme.  

• Det blir en del friheter denne uka. Det betyr at det er 
viktig at vi kan stole på at elevene holder seg til regler og 
oppdrag. Alt som ikke skal filmes eller foregå på skolen, 
må avklares med lærerne og foreldre dersom de skal 
være hjemme hos noen.  Vi møter og avslutter på skolen 
hver dag.  

• LADING: vi opplever dessverre at alt for mange elever 
ikke får ladet ipaden sin hjemme. Dette skaper en del 
utfordringer for oss i løpet av skoledagen.  Husk å lade 
ipaden hjemme hver dag!  

• GYM: husk sko, gymtøy, håndkle og såpe tirsdager og 
torsdager.  

• Fotball-VM konkurranse på Classroom. Frist 20.11😊 

Bursdag: Arian 18.11🎈 

Med hilsen  
Hanne F., Anne Grete, Kjærsti, Inger Johanne, Anna og Liv Heidi. 

Foreldrekontakter:  

Renate_Larsen78@hotmail.com 

astridaanensen@gmail.com 

 

Hjemmeside: www.torridalskole.no 
 
E-post kontaktlærere: 
anne.grethe.fadnes@kristiansand.kommune.no 
 
liv.heidi.sletta.haland@kristiansand.kommune.no 

 

Ukas plan: 

Time Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 08.30-09.30 

Lesesiesta 

 Praktisk 
informasjon om 

uka 

GYM 

Lesesiesta 

Planlegging/ 
storyboard 

Lesesiesta 

Produksjon 
Lesesiesta 

Produksjon 

2 09.40-0.40 
Hva er 

reklamefilm? 
 

Lesesiesta 

Oppdatering 
gruppevis 

Planlegging/ 
storyboard 

Produksjon 
Produksjon – 
ferdig filmet 

3 11.20-12.20 
Kriterier 

 
Filmteknikker 

Planlegging/ 
storyboard 

Må være ferdig 
GYM Redigering 

4 12.30-13.30 
Planlegging 

 
Storyboard  Produksjon Innlevering 

5 13.40-14.40 
Planlegging 

 

Storyboard 

 Produksjon  
Fysisk 
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Lekser til tirsdag Lekser til onsdag Lekser til torsdag Lekser til fredag 

 

Les 20 min i 
selvvalgt bok 
 
 
Ukeslekse: 
Forarbeid og 
planlegging til 
reklamefilmen 
 

 

Les 20 min i 
selvvalgt bok 
 

 
Les 20 min i 
selvvalgt bok 
 

 

Les 20 min i 
selvvalgt bok 
 
 
 

 

 


