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Kontaktlærere:   Thomas Olsen 

Gina Marie Bergmann 

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

7. trinn Uke 20 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Velkommen tilbake til skolen igjen:-)! Vi har en del 

smitteverns- rutiner å komme inn i,  men det skal vi klare!  
● Elevene har fleksibel inngang i klasserommet fra kl. 08.20. 

Dvs. at de går rett inn og vasker hender, finner fram det de 
trenger og setter seg ned. 

● Elevene skal ikke låne utstyr av hverandre, så sjekk at alt de 
trenger er på plass i sekken. 

● Ta kontakt med oss om det er noe dere lurer på. 
 

● Vi syns alle elevene i klassen har jobbet godt, selvstendig og 
utholdende denne perioden. Vi satser på å fortsette denne gode 
trenden. Arbeidsro, utholdenhet og konsentrasjon blir nøkler 
til å få dette til. 
 

● Fint om dere går gjennom målene med barnet ditt i slutten 
av uka. Det er en god  og nyttig rutine. 
 

 

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 
Rutiner og 

tiltak 

 

Engelsk 
 

 

 
Matte 

Arb.time om 
17.mai 

 
 

2. time 
09.25 – 10.05 

3. time 
10.15 – 11.30 

Samf Samf 

Friminutt 
11.30 – 12.00 

    

4. time 
12.00 – 12.25 

 
Gym 

 
K&H 

 
 

 
 

Norsk 
 

Matte 

5. time 
12.25 – 13.10 

Uke- 
oppsummering 

6. time 
13.15 – 14.00 

   

 
                             Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Forklar en voksen hva direkte 
objekt  (DO) er, og hvilket 
spørsmål man stiller. Hvis du har 
glemt det, se dagsdok eller nettet. 

Forberedelse til i  morra: Les 
teksten “Tredje innbytter”.  
Tenk: Hvilke tanker får du om det å 
blir ekskludert og hold utenfor? 
 

Read and retell p. 126-127 
 
Gå gjennom ukemåla med 
en voksen. 
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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 direkte objekt (DO) er. 
 
Eg kan spørsmåla eg må  stille for å finne verbal 
og subjekt. og DIREKTE OBJEKT 
 
 

 Tirs: Setningsanalyse SB s. 138-139. 
      1. Direkte objekt (DO) 
      2. Direkte objekt (DO)  
 
Tors: ½ Tentamen 

Mate- 
matikk 

 

 
 

 
Jeg kan finne 100% av en mengde. 

  
Vi skal jobbe med sidene 63 og 64 i multi 7b. 
Ikke alle oppgavene. Jeg vet hvordan jeg regner ut prosenten av 

noe. 
 
 

Engelsk 
 

 
 

 
I can read and retell p. 126-127 
I can write my opinion on a topic (tema) and 
argue (komme m/ argumenter) my opinioins. 

  
1. New text: Write down words -pronunciation. 
2.Essay: You are sitting on the bus. There are 
no available seats left. Somebody comes unto 
the bus, and you give this person your seat. 
Who is this person, and what is your argument 
for giving up your seat. Write 50-100 words. 
3. James Cook 
 

 
Samfun

n 
 

 

Jeg vet hva naturtyper er.   
Vi skal jobbe med sidene 170-174 i samfunnsfag 
boka.  
Spm. 1-3 på s. 181 

Jeg vet hva en landskapssirkel er.  
Jeg vet hva nedbør og temperatur har å si for 
naturtyper. 

 

Jeg vet hvordan landskapsfordelingen er i 
verden. 

 

Jeg vet hvordan landskapsfordelingen i 
Europa er. 

 

Jeg kan fortelle litt om de store løv- og 
barskogene. 

 

 

https://ressurssidene.pedit.no/web/PageND.aspx?id=99238
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