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Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

7. trinn Uke 22 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Tirsdag 26 mai kl.18.00 er det mulighet for google meet-møte 

med rådgiver Inger Line Hvaal. Du må bruke meet-kode : 
karussingerline, for å logge på. Du får mulighet til å stille 
spørsmål etter info. 
Dersom du lurer på hvordan du gjør dette så vet alle elevene 
hvordan dette gjøres, så bare spør de. 
 

● ROS: Arbeidsinnsats og konsentrasjon har fått seg et 
skikkelig løft etter hjemmeskolen. Det kommer godt med i 
denne perioden hvor vi har forberedelser til u.skolen med bl.a 
noen prøver og øving til tentamen. 
 

● Elevene (og vi voksne;-))klarer seg stort sett bra når det gjelder 
smitteverns- rutinene. 
 

● NB! Frist for å levere tilvalgsfag/ valgfag er torsdag 28.mai. 
Elevene har fått et eget skjema med seg hjem. 
 

 

SOSIALT MÅL: 
 

 
Jeg overholder og respekterer 

smittevernsrutinene. 
 

 
 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
 

Morgensamling     Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 
Norsk 

 
 

      Norsk 

 

Norsk  
Matte 

Arbeidstime 

2. time 
09.25 – 10.05 

 
Samf 

Naturfag 

3. time 
10.15 – 11.30 

Samf Matte Naturfag Eng Samf 

Friminutt 
11.30 – 12.00 

     

4. time 
12.00 – 12.25 

Engelsk  
Gym 

 
K&H 

 
 

 
 

Skrivedag 
 

Matte 

5. time 
12.25 – 13.10 

 
Naturfag 

Uke- 
oppsummering 

6. time 
13.15 – 14.00 

Matte    
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     Til tirsdag           Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Forklar en voksen hva 
adverbial er, og nevn de 
fem forskjellige m/ 
spørsmål.. 
 
Ca. 20 min: Quizlet  
 

 Lekseark uke 22 
 
 
Forberedelse skrivedag: 
Se Bærekraftig utvikling 
 
 
 

Forberedelse til i  morra:  
Les tekstheftet. Gjør under- 
strekninger, skriv ned egne 
tanker etc. 
Ta heftet + tankekart til skolen 
i morra. 

Ca. 20 min: Quizlet  
 
Gjør ferdig naturfags- 
presentasjonen 
 
Gå gjennom ukemåla 
med en voksen. 

 
 
 
 
 
Sett halvt kryss (skråstrek) når du kan målet litt, og et helt kryss når du er helt trygg på målet. 
Fag Mål Jobb med 

Norsk 

 

Eg veit kva setningsleddet adverbial er. 
 
Jeg kan lage et detaljert / utvidet tankekart. 
 
Jeg jobber konsentrert og gjør mitt aller 
beste på skrivedag. 
 

 Man: Setningsleddet adverbial 
Adverbial 1   Adverbial 2      Tegnsetting 
 
The present 
Tirs + ons: Forberedelse skrivedag: 

1. Lese tekstheftet 
2. Sjangrene leserinnlegg, sammendrag og fagtekst  
3. Lage tankekart. 
4. Gjennomgå kriterier 

 
Tors: ½ skrivedag 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg kan sette opp et budsjett.  Vi skal jobbe med sidene 73-75 i multi 7b. 
 Jeg kan finne prosentandelen.  

Jeg kan finne ut hvor mye prosentandelen 
utgjør. 

 

Engelsk 
 

 
 

I know the vocabulary from p. 126-130. 
 

 Work sheet “From rags to riches” p. 128-130 
Quizlet p. 126-130 

 
Samfun

n 
 

 

Jeg kan forklare hva folketetthet betyr.  Vi skal jobbe med sidene 183-188 i 
samfunnsfagboka. 
Vi skal gjøre oppgave 1-10 på side 189. 
 

Jeg vet hvordan vi måler folketetthet.  
Jeg vet hva ordet migrasjon betyr.  
Jeg vet hva et befolkningskart forteller.  
Jeg vet hva utvandring er.  

Naturfag Jeg har funnet en interessant oppfinnelse som jeg 
kan presentere til de andre. 

 Lag en presentasjon av en oppfinnelse du synes 
er interessant.  
Det kan være hva som helst.  
Du skal presentere dette på fredag. 
 
 

 

https://quizlet.com/508750400/vocabulary-from-down-under-s-126-130-flash-cards/?i=181ylv&x=1qqW
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8WrMCdnSnqc&feature=emb_logo
https://quizlet.com/508750400/vocabulary-from-down-under-s-126-130-flash-cards/?i=181ylv&x=1qqW
https://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99236
https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/kategori/sprakstruktur/emne/setningsanalyse/underemne/adverbial%20og%20indirekte%20objekt
https://sprakoving.app.fagbokforlaget.no/#/kategori/sprakstruktur/emne/tegnsetting/underemne/riktig%20tegnsetting
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc
https://quizlet.com/508750400/vocabulary-from-down-under-s-126-130-flash-cards/?i=181ylv&x=1qqW

