
Lekseplan for 7. trinn for uke 4 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
 
 
 
 

English: 
Read and translate 
pp. 78-81. 
 
Norsk: 
Det kan være lurt å 
begynne på leksa 
til fredag. Det er 
mange sider å 
lese. 
 
Matematikk: 
Levere 
matematikkleksa. 

Vi skal på dagstur 
til Lindesnes. Vi 
regner med å 
være tilbake til 
vanlig tid. Ta med 
godt med mat og 
drikke. Det er 
viktig å kle seg 
etter været. Vi blir 
mye ute. 
 
English: 
Read and translate 
pp. 78-81. 
Do after reading p. 
79 either in your 
book, or on 
Classroom 
Do word map. 
 
Krle for 7a: 
Øv på framføring. 
Du skal kunne 
framføre med kun 
nøkkelord, helst 
uten.  
 

Krle for 7b: 
Øv på framføring. 
Du skal kunne 
framføre med kun 
nøkkelord, helst 
uten.  
Norsk: 
Les side 25-35 i 
boka “Tid for ti”. 
Skriv ned det du 
mener forfatteren 
har lykkes med, 
eller ikke lykkes 
med i teksten. 
Skriv i classroom.  
 

Innlevering: 
 

Innlevering: 
 

Innlevering: 
 

Innlevering: 
 

 
 

Engelsk: 
Høre leksa på nett: 
https://www.lokus.no/licensed/questlisten57/7/english-speaking-countries-1 
Logg inn med FEIDE og velg riktig tekst fra lista 

 

 
 
 

  

https://www.lokus.no/licensed/questlisten57/7/english-speaking-countries-2


Glossary: 
adult - voksen 
chance - anledning 
for ages - i en evighet 
exhausting - utmattende 
tired - trøtt 
to complain - å klage 
Matte: Jeg kan gange og dele med desimaltall. Jeg kan 
kombinatorikk og forholdstall. 

  

Norsk: Jeg kan lese nynorsk, og forstå hovedinnholdet av det jeg 
leser. Jeg kan vurdere en tekst. Jeg kan kommareglene. 
 

  

Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om renessansen og 
opplysningstida. 

  

Naturfag:   
KRLE:Hinduismen. Jeg kan fortelle om en høytid innenfor 
hinduismen. Jeg kan presentere stoffet for de andre i klassen. 

  

Kunst og håndverk:Profilbilde.   
   
Sosiale mål:Jeg kan gå stille inn og ut av klasserommet.   
 

Kontaktinformasjon: 
Last ned appen Visma Flyt skole. Her kan du sende meldinger og melde fravær. 
7A: Anne Birgit Østerberg 
anne.birgit.osterberg@kristiansand.kommune.no  
7B: Bjørg Imeland 
bjorg.imeland@kristiansand.kommune.no  
Telefon trinnrom: 38 18 54 49 
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