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7. trinn 
 

Uke 41  Fokus:Jeg møter 

presis og er 

forberedt til timen. 

 

 

Informasjon 
  
 

- Solholmen skole støtter TV- aksjonenes bidrag til Kirkens bymisjon og vil arrangere egen aksjonsdag torsdag 25.oktober. 
7.trinn har ansvar for loddsalg og “katta i sekken”. Elevene skal rundt i byen for å be om premier, men vi setter også stor pris 
på hvis noen kan ta med fine premier eller ting å gi bort som f.eks penner, t-skjorter, sukkertøy (kan være logo på) osv.  

- Nettsiden fhi.no   ( folkehelseinstituttet) har all informasjon om vaksinen elevene på 7.trinn kan ta. Eget skriv kommer, men 
her er en link hvis du vil  lese 
mer.:http://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/endring-for-hpv-vaksine-i-barnevaksinasjonsprogrammet
/ 

- Det blir leirskole i uke 45 
Med vennlig hilsen Eivind og Anna 

 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Kroppsøving Matematikk Fysisk Fysisk 

Frukt-

pause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE Kroppsøving Engelsk Matematikk Naturfag/Samfunnsfag 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matematikk Engelsk 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Norsk Samfunn/ Naturfag Klassens time 

5 12.30-13.15 Musikk Samfunnsfag/ 
Naturfag 

 Norsk Kunst og håndverk 

6 13.25-14.10 Musikk Matematikk  Norsk Kunst  og håndverk 

7 14.10-14.55 Leksehjelp 30 
minutter 

Leksehjelp 30 
minutter 

 Kunst og håndverk God helg! 
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Fag Frist Mål Lekser  

Matematikk Tirsdag ❏ Forklare følgende ord, og 

når vi bruker det: 

søylediagram 

Nivå 1: 2.13 
Nivå 2: 2.14 (se oppgave 2.5 + 2.6) 
Nivå 3: 2.15 

Matematikk Onsdag ❏ Forklare følgende ord, og 

når vi bruker det: 

linjediagram 

Nivå 1: 2.16 + 2.17 
Nivå 2: 2.16 / 2.17 / 2.18 / 2.19  
Nivå 3: 2.16 / 2.17 / 2.18 / 2.19 / 2.20 /2.21 
Felles for alle nivåene: lage tabell og linjediagram slik du ser i 
boka s. 47 - i Excel. Lagre i din egen matematikkmappe. 

Matematikk Torsdag ❏ Forklare følgende ord, og 

når vi bruker det: 

sektordiagram 

Nivå 1: 2.30 - løses i Excel, lagres i matematikkmappa 
 
Nivå 2: 2.31 - løses i Excel, lagres i matematikkmappa 
 
Nivå 3: 2.32 - løses i Excel, lagres i matematikkmappa 
 

Engelsk Fredag ❏ I can find Ireland on a 

map, and name the 

capital city 

Les side 48 og 49 i TB. Gjør after reading oppgave a-e i textbook. 
Gloser: emerald(smaragd), shamrock(kløver), cliffs(klipper), 
stony(steinete), ancestors(forfedre), saint(helgen), patron 
saint(skytshelgen), currency(valuta) 
 
 

Norsk Fredag  

❏ Jeg skal kunne forstå 

det jeg leser 

❏ Jeg skal kunne svare 

med fullstendige 

setninger 

❏ Jeg kan velge meg en 

læringsstrategi, og 

bruke den til å tilegne 

meg kunnskap.  

 

Les teksten “Er gutta best  matte”? 
Svar på spørsmålene i norsk skrivebok eller på data. Velg en av 
oppgavene på C. 
 

 
 
Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok. 
 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan forklare noe om 

hvordan europeernes 

handel med afrikanske 

slaver foregikk. 
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