
 
    UKEPLAN UKE 4 for 7. trinn  

 
 

FAG Mål 
Norsk  Jeg kan skrive en fordypningsoppgave om et selvvalgt tema. 

Jeg kan finne og vurdere kilder. 
Jeg kan lage forord, innholds- og kildeliste. 
Jeg kan bruke ordbok til å sjekke hvordan ord skrives, og hva de betyr. 
Salto 7B elevbok side 4-29 

Matematikk Jeg kan konstruere 60 graders vinkler og likesidede trekanter. 
Jeg kan halvere vinkler. 
Jeg kan konstruere en midtlinje. 
Jeg kan finne likeverdige brøker. 
Jeg kan utvide og forkorte, addere og subtrahere brøker. 
Multi 7A side 109-112 og Multi 7B side 41-44 

Engelsk  Jeg kan lese og forstå en tegneserie om Australias historie. 
Jeg kan fortelle om Australias historie. 
Explore side 104-107  

KRLE Jeg vet at kirkene og de kristnes møter rundt om i verden er påvirket av den lokale 
kulturen og økonomien. Jeg kan forklare hvorfor de kristne begynte å bygge kirker, og 
jeg kan nevne minst ett kjennetegn på et kirkebygg. 
Vivo side 144-145 

Naturfag Jeg vet hvordan energi i vind og rennende vann kan brukes til å produsere elektrisk 
energi. Jeg vet hvordan sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme kan 
utnyttes. 
Fokusord: elektromagnet - dynamo/generator - spole 
Globus side 118-120 

Samfunnsfag Jeg kan fortelle kort om årsakene til at at Norge kom under dansk styre. Jeg kan 
fortelle om dagligliv, handel og nye næringer i dansketida. 
Midgard s. 68 - 73. 

Sosialt  Jeg er god til å inkludere alle på trinnet. 

 

 

 

 
    Informasjon til hjemmet 
 
● Det blir nyttårsfest for 5.-7. trinn fredag 24/1 kl 19:30-21. Festen er gratis. 
● 7B og 7C: Utegym på torsdag. 
● Minner om at alle må ha innesko til gymtimene! Dersom en ikke er helt i form eller 

har en skade, ta fortsatt med gymtøy, så tilpasser vi.  
 

 
 



 

 

Lekser: 
 

Norsk 
Skriv ferdig fordypningsoppgaven din.  
Husk å gå gjennom sjekklisten på side 10 i Salto 7B arbeidsbok. 

Matte 
Innføring nr 14. Sjekk svarene dine med kalkulator. 

Engelsk 

Read and be able to retell page 104-105 or 106-107 in Explore. Practise 
the words to learn week 4 on Quizlet.  
Write sentences with the words to learn week 4 (10 sentences). 

 
 
 
Hilsen  
 
Thone 7A thone.eldoy@sandnes.kommune.no 
Sissel 7B sissel.hoyland.asheim@sandnes.kommune.no  
Cecilie 7C     cecilie.harestad@sandnes.kommune.no 
 

mailto:thone.eldoy@sandnes.kommune.no
mailto:sissel.hoyland.asheim@sandnes.kommune.no
mailto:cecilie.harestad@sandnes.kommune.no

