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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 21 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Husk å gå igjennom infobrosjyren fra ungdomsskolen med 

barnet ditt (mail forrige uke). Ta gjerne kontakt med oss 
dersom dere lurer ang. tilvalgsfag eller valgfag. 

● NB! Frist for å velge fag er satt til 28 mai. 
● Det vil bli et digitalt infomøte ang. tilvalgsfag tirsdag 26 

mai. Det kommer info. hvordan det skal bli gjort. 
● På møtet vil Inger Line Hvaal i hovedsak informere om 

Tilvalgsfag (Nytt fremmedspråk, arbeidslivsfag eller 
engelsk fordypning ). Det blir anledning til å stille 
spørsmål😊 

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg respekterer og overholder 
smittevernrutinene 

 

 
 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
 

Morgensamling     Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 

      English  
Norsk 

 

Norsk 
 

 

Fri 
 

Kristi 
Himmelfartsdag 

 

Arb.time 
Matteprøve 

2. time 
09.25 – 10.05 

3. time 
10.15 – 11.30 

Samf Samf Matte 

Friminutt 
11.30 – 12.00 

    

4. time 
12.00 – 12.25 

Norsk  
Gym 

 
K&H 

 
 

Samf 

5. time 
12.25 – 13.10 

Matte ? 

6. time 
13.15 – 14.00 

   

 
 

Til tirsdag Til onsdag Til fredag 
Read p. 128-130 together with 
Stairs listen- 7.tr.- 2.utgave - kapittel 4. 
Vær nøye med uttalen.  
Retell the text in your own words to an 
adult. 
 
 
 

Forklar en voksen hva indirekte 
objekt er, og fortell spørsmålet du 
stiller. 
 
Lekseark uke 21 
 

Jobb 20 minutter med flashcards, 
test, match og gravity:  Quizlet 
setningsanalyse 
 
Øv godt til matteprøven 
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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 

Jeg kan forklare hva indirekte objekt(IO) er.  Man: Tekstarbeid: Ramadan. 
Tirs: Setningsanalyse. Oppg. google classroom 
        Indirekte objekt 
 
Ons:Setningsanalyse 1.  Setningsanalyse 2 
        Setningsanalyse 3 

Jeg kan spørsmålet man stiller for å finne IO.  
 
Jeg jobber selvstendig med tekstoppgaver. 
Jeg svarer med fullstendige setninger. 

 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg har repetert opp brøk og prosent.  Vi skal ha en matteprøve  i kap. 6  brøk og 
prosent, på fredag. 
Viktig at dere går igjennom oppsummeringssiden 
på side 65 i multi 7b.  

  
  

Engelsk 
 

 
 

I can read and retell p. 128-130  Monday: Working on the new vocabulary. Ex.. 
 
Wednesday: Read and retell p.128-130. 
Exercises.       From rags to riches 
 

 
I can write, translate + say the new words.  

Samfunn 
 

 

Jeg kan fortelle litt om de forskjellige 
landskapstypene vi kan finne rundt omkring i 
verden. 

 Vi skal jobbe med sidene 174-180 i 
samfunnsfagboka. 
Vi jobber med diagrammer og tabeller på skolen. 

Jeg vet litt om nedbørs og temperatur 
forskjeller i verden. 

 

Kropps- 
øving 

 

 
 

Jeg deltar og er positiv under aktiviteter.  Vi skal være ute og ha forskjellige aktiviteter, så 
kle deg etter været. 
Vi får ikke bruke garderober eller gymsal 
foreløpig. 

  
  

K&H 
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