
Ukeplanen er delt inn i de forskjellige fagene du skal ha lekse i, men du velger selv hvilken
dag du gjør de forskjellige leksene. Alt skal være ferdig til fredag.

UKEPLAN
FOR
7.TRINN
UKE 17

Matematikk Multi Smartøving 30 minutter. Gi beskjed om du vil bytte
emne/kapittel.

Norsk Les minst 15 minutter på lesereisen hver dag.

Skrivelekse Les utdelt tekst. Opprett dokument i classroom ukeplan og svar på
spørsmålene til teksten der. Og  ja, du må svare i HELE,
FORKLARENDE SETNINGER:-)

Engelsk Øv på framføring av engelskprosjektet. Gjør hele presentasjonen for
noen hjemme. Det blir framføring i klassen i neste uke.

Musikk 7.trinns forestillingen:
Du MÅ pugge det du skal kunne utenat 7.trinn forestillingen
(sketsjer, sanger osv.).

Månedens
respektmål:

Jeg samarbeider med andre på en god måte.

INFORMASJON:
➔ Salg av billetter til 7.trinnsforestillingen.

Forestillinger tirsdag 10.mai kl. 18.00 og onsdag 11.mai kl. 18.00.
Billettene koster 50,-. Elevene kan få med kontanter på skolen eller det kan vippses
til 475 02 008 (Tonje), merk da med elevens navn. Elevene får da med billetter til
valgt dag med hjem.

➔ Info fra helsesykepleier:
VAKSINASJON MOT HUMANT PAPILLOMAVIRUS  (HPV)

Det blir påfyll med 2. dose 03.05.22 fra morgen av.

Foresatte som takket ja til at sitt barn skulle få 1 dose hpv i høst vil nå automatisk  få hpv dose 2 nå

03.05.22. De foresatte som takket nei til at sitt barn skulle få hpv dose 1  i høst vil automatisk ikke få

hpv dose 2 nå i vår.

Mer info om vaksinen finner du på;

https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogra

mmet/vaksine-mot-hpv-humant-papillomavirus/



Skulle det være spørsmål i tilknytning til vaksinen, ta kontakt

➔ Lekser skrevet på CB skal leveres i Ukeplan-classroom innen fredag.

Vennlig hilsen de voksne på 7.trinn
Tlf nr til trinnet: 47507977
E-postadresser:
Øystein: oystein.lid@sandnes.kommune.no
Liv Marie: liv.marie.sandve@sandnes.kommune.no
Tonje: tonje.gundegjerde@sandnes.kommune.no
Silje: silje.saland.undheim@sandnes.kommune.no

Gym 7A: Utegym.
7B: Utegym, lære nye TL-leker
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