
 

Ukeplan 7.klasse uke 43 

Vassøy skole:  
 www.linksidene.no/vassoy 
Kontaktinformasjon kontaktlærer:  
anna.myhre@stavanger.kommune.no  
TLF : 48456744 / 51913101 

Mål norsk: 
● Jeg kan beskrive hvordan en fortelling er bygd opp.  
● Jeg kan finne spenningskurven i en fortelling.  
● Jeg kan forklare kronologisk rekkefølge og tilbakeblikk.  
● Jeg kan skrive en fortelling med spenningskurve som vist på s. 43 i Salto.  

Mål matematikk: 
● Jeg vet hva statistikk er.  
● Jeg vet hvordan jeg kan lese statistikk og hvordan statistikk kan brukes.  
● Jeg kjenner til ulike tabeller og diagrammer.  

Mål engelsk:  

● I can listen to and understand english texts.  
● I can read and discuss english texts.  
● I can tell others about a text I have read.  

Mål naturfag:  
● Jeg vet at sirkulasjonssystemet består av hjertet og alle blodårene i kroppen. Hovedoppgaven til 

sirkulasjonssystemet er temperaturregulering og transport av ulike stoffer i kroppen. 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77162/topic:1:188655/resource:1:109709 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:42/topic:1:77162/topic:1:188655/ 

● Jeg kan fortelle en læringsvenn om hvordan sirkulasjonssystemet er bygd opp etter å ha studert filmen du finner 
her, https://www.youtube.com/watch?v=UW8C3XxEBQ4&t=32s  

Mål samfunnsfag: 
● Jeg kjenner til FN og hva de jobber for.  
● Jeg kan sammenligne hvordan menneskerettighetene er i ulike land. 
● Jeg kan bruke det jeg har lært om kildekritikk til å sammenligne hvordan ulike kilder kan gi ulik 

informasjon om samme tema.  
● Undervisningsopplegg fra FN “Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist”: 

https://www.fn.no/Undervisning/1-7-trinn/Menneskerettigheter-Den-forsvunne-journalist  
Mål KRLE: 

● Jeg kan utforske og beskrive andres perspektiv i etiske dilemmaer. 
● Jeg kjenner til menneskerettighetene og hva det innebærer ytringsfrihet og religionsfrihet. 
● Undervisningsopplegg fra FN, “Menneskerettigheter: Den forsvunne journalist”: 

https://www.fn.no/Undervisning/1-7-trinn/Menneskerettigheter-Den-forsvunne-journalist  
 
Sosialt mål:  

● samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

● hjelpe en annen med noe man selv kan 

                                                                                          Informasjon: 

● Takk for god innsats sist uke med tur til byen og rundt på Vassøy for å plukke søppel i forbindelse med 
TV-aksjonen. Og 7. klasse hadde i tillegg ansvar for morgensamlingen på fredag, noe de tok på strak arm 
og kort varsel :)  

● Gi beskjed om leksene er for lette eller for vanskelige, så vil jeg tilpasse etter behov. 
anna.myhre@stavanger.kommune.no  
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Økt MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1. 

08.40 – 
09.25 

 
 

Norsk 
Anna 

Lesekvart 
Gjennomgang av 

ukens mål og 
forventninger. 

Sosiale mål.  
 

Matematikk 
Anna 

Lesekvart 
 

Statistikk. Multi 
7a, s. 40 →  

Matematikk 
Anna 

Lesekvart 
 

Statistikk. Multi 7a, 
s. 40 →  

Matematikk  
Anna 

Lesekvart 
 

.Statistikk. Multi 
7a, s. 40 →  

Norsk 6./7.kl 
Anna 

Morgensamling 
 

FN-dagen. 
“Menneskerettigheter: 

Den forsvunne 
journalist” 

  2. 
09.25 

     -  
10.10 

Norsk 
Anna 

 
Fortellinger som 

fenger.  
Salto s. 36-46. 

Matematikk 
Anna 

 
Statistikk. Multi 
nettoppgaver. 

MSØ.  
 

Engelsk 
Anna 

 
Courageous 

creatures. Stairs p. 
58-69. 

Matematikk 
Anna 

 
Statistikk. Multi 7a, 

s. 40 →  

Samfunnsfag 6./7.kl 
Anna 

 
FN-dagen. 

“Menneskerettigheter: 
Den forsvunne 

journalist” 
3. 

10.25 – 
11.10 

KRLE 6./7.kl 
Anna 

FN-dagen. 
“Menneskerettigheter

: Den forsvunne 
journalist” 

Naturfag 
6./7.kl 

Fortelle en 
læringsvenn 

hvordan 
sirkulasjonssysteme

t er bygd opp ved 
hjelp av stikkord, 

bilder eller modeller 
du lagde i går og før 
høstferien.  Se mål. 

Knut 

Norsk 
Anna 

Fortellinger som 
fenger.  

Salto s. 36-46. 

Engelsk 
Anna 

Brave heroes. 
Stairs p.70-75. 

 

KRLE 6./7.kl 
Anna 

FN-dagen. 
“Menneskerettigheter: 

Den forsvunne 
journalist” 

4. 
11.50 – 
12.35 

Matematikk 
Anna 

 
Introduksjon til 

Statistikk. Multi 7a, s. 
40 →  

Engelsk 
Anna 

 
Legendary 

heroes. Stairs 
p.48-57. 

Kunst og håndverk  
6./7.kl 

Dekorere kaihuset 
dersom været 

tillater det. 
Knut  

 
 

Kroppsøving 6./7. 
kl.  

Anna 
 

Ta med bytteklær 
og håndkle til 

dusjing. Ta med 
vannflaske til 

gymtimen.  

Samfunnsfag 6./7.kl 
Anna 

 
FN-dagen. 

“Menneskerettigheter: 
Den forsvunne 

journalist” 

5. 
12.35 – 
13.20 

Naturfag 
Sirkulasjonssystemet 
Kunne forklare hvordan 
dette systemet er bygd 
opp etter å ha studert 
filmen du finner her, 
https://www.youtube.co
m/watch?v=UW8C3Xx
EBQ4&t=32s  
notere stikkord og bruke 
tegninger/modeller. 

Norsk 
Anna 

Fortellinger som 
fenger.  

Salto s. 36-46. 
 

Kunst og håndverk  
6./7.kl 

 
 
 

Kroppsøving 6./7. 
kl.  

 

Fysisk aktivitet 
Kristin/Anna 
til kl. 13.05 

6. 
13.30 

- 
14.15 

Musikk 6./ 7.kl 
Kristin 

 
 

Norsk  
Anna 

Fortellinger som 
fenger.  

Salto s. 36-46. 

Matematikk 
Anette 

 
Arbeidsplan på 

classroom.  

Musikk 6./ 7.kl 
Kristin 

 
 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UW8C3XxEBQ4&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=UW8C3XxEBQ4&t=32s
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 Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Norsk 

 
 

    

Norsk 
ukelekser 

 

Gjør oppgavene her:  
1- Fagbegreper  
 
2- Oppbygging av fortelling 
 
3- Nøkkelord 
 
4- Skrivemåter 
  

Matematikk 
ukelekser 

- Gjør oppgave  1, 2, 3 og 4 om statistikk, som er limt inn nederst på denne planen.  
 
- Jobb i 30 min med MSØ. 
 
-Spill valgfri gangetabell i 20 min(velg noe du trenger å øve på): 
https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/  

Engelsk 
 
 

- Les i en bok på engelsk som du kan finne på Salaby og les så mye du orker (minst 25min).  
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library  
 
- Mengdetrening/øving på rettskriving av vanlige ord.  
Practice writing dictations nr 7: 
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/dictations/common-words/dictation-7  
 
Practice writing dictations nr 8: 
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/dictations/common-words/dictation-8  
 

  

 
HUSK å lade Chromebooken hjemme hver dag.  

 

 

Sosialt mål i oktober er: 

SAMARBEID - beherske grunnleggende lytteferdigheter, kunne hjelpe andre barn og voksne 
samt å kunne arbeide konstruktivt i en gruppe 

I løpet av september skal elevene på vår skole jobbe med: 

5.-7.klasse: 

- samarbeide med en annen elev uten hjelp fra en voksen 

- samarbeide i en gruppe med flere elever 

- samarbeide om en presentasjon 

- hjelpe en annen med noe man selv kan 

- gi tilbakemeldinger på andres arbeid 

- delta i planleggingen av felles aktiviteter  

 

https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7a/fortellinger-som-fenger/inn-i-tema/fagbegreper
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7a/fortellinger-som-fenger/inn-i-tema/oppbygging-av-fortelling
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7a/fortellinger-som-fenger/inn-i-tema/nokkelord
https://podium.gyldendal.no/salto/laerer/samleside-overom/overom-7a/fortellinger-som-fenger/inn-i-tema/skrivemater
https://www.matematikk.org/trinn5-7/gangetesteren/
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/library
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/dictations/common-words/dictation-7
https://skole.salaby.no/5-7/engelsk/dictations/common-words/dictation-8


 

 

 

 



 

 

 


