
   
 

   
 

Arbeidsplan for 7. trinn 

Uke 36-37 
Læringsmål 

Jeg kan/vet: 
Norsk - holde en litterær samtale med en medelev 

- lese nynorsk 

Matematikk -regne med negative tall 
-faktorisere tall 

Engelsk - lese og skrive jobbsøknad på engelsk 
- lese fakta om Australia på engelsk og oversette til norsk 

Samfunnsfag - bruke kildehenvisninger 
- være kritisk til kildene 

Naturfag -gi noen eksempler på fisk, havpattedyr og sjøfugl ved kysten og i havet 
-forklare hvordan menneskene har nytte av livet i havet 

KRLE -forskjellen på statskirke og frikirke 
-hva som skjer i kirken 

Kroppsøving -vise forbedring av teknikk i friidrettsøvelser som f.eks. kulestøt, lengdehopp og stavsprang 

K&H -benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 

Svømming -vise og følge (gjennomføre) gode rutiner for hygiene og sikkerhet i bassenget 

Begrep - Forklare begrepene på ukeplanen med egne ord!                                                          

Sosialt -Være en god lærevenn og medelev 
  

Timeplan   

 
audun.eggen@fosenskole.no         sigbjorn.hatlen@fosenskole.no  
920 29 830 / 19123 04194 0010        976 86 133 / 19123 04194 0022  
            
 

 

 Vi kaller inn til foreldremøte tirsdag 11.09 kl. 19.00 på klasserommet. Påminnelse vil bli 
sendt på sms. 

 Gruppe B har svømming i uke 36. A i uke 37. 

 
 



   
 

   
 

 
Hjemmearbeid uke 36-37 
Norsk 
Zeppelin 

MÅ Uke 36:  
Les så langt du rekker på et kvarter fra s. 
54 i leseboka hver dag. 

Uke 37:  
Oppg. 16 s. 61 i leseboka. 

KAN Les 15 minutter i ei selvvalgt bok. Fortell til noen hva du har lest om. 

 

Samfunnsfag 
Gaia samfunnsfag 
 

MÅ Uke 36: 
Les s. 12 og 13. 
 

Uke 37:  
Faktaspørsmål 1-5 s. 14 

KAN  

 

Naturfag 
Gaia naturfag 
Den blå planeten 

MÅ Uke 36: Les s. . 12-15 i Gaia. Gjør 
faktasp.m. 1-5 s. 33 

Uke 37:  Les s. 16-21 i Gaia. Gjør 
faktasp.m. 6-10 s. 33 

KAN  

 
 

Matematikk  
Tall 
 
 

MÅ 
 

Uke 36:   Gjør oppg. 1.35-1.38 s. 15 
og oppg. 1.39. s. 16 
 

Uke 37:  Gjør oppg. 1.46, 1.47, 1.48 og 
1.49 s.19 

 

KAN Øve nettoppgaver podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver. Multiplikasjon 

  

KRLE 
Vivo 

MÅ 
 

Uke 36:  
Les s. 138-139 

Uke 37:  
                Les s. 140-142 

KAN   

 

Engelsk  
Stairs 7 
 

MÅ Uke 36:  
Step 1: Les og oversett s. 21 i TB 
Step 2: Les og oversett s. 24-25 i TB 
Step 3: Les og oversett s. 26-27 i TB 
Husk gloser! 

 Uke 37:  
Step 1: Les og oversett s. 30-33 i TB 
Step 2: Les og oversett s. 34-35 i TB 
Step 3: Les og oversett s. 36-37 i TB 
Husk gloser! 

KAN Gå til http://stairsonline7.cappelendamm.no/ og velg passende oppgaver. 

 

K&H Etter en positiv oppstart med fokus på gode rutiner og felles regler, er vi nå godt i gang med 
første oppgave.  
Elevene jobber med Collage, de dekorerer form med farger fra regnbue og fargesirkel.  
Dette er et samarbeid med 5. og 6.trinn. Resultatet skal henges opp, og stilles ut i fellesarealer.  

 
 
 
 

Ord og begrep 
trenger vi å kunne 
for å forstå og for å 
kunne lese godt. 

Viktige ord og begrep i denne perioden: kilde, kritikk, sitat, anonym, statskirke, frikirke, 
gudstjeneste, misjon,  
Vi rekker ikke å jobbe like grundig med alle disse ordene på skolen.  
Hjelp elevene med disse ordene hjemme også! 

 

 

http://stairsonline7.cappelendamm.no/

