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7. trinn 
 

Uke 50 Fokus:Jeg er 

inkluderende i lek/ 

spill/ arbeid.  

 

 

Informasjon 
  
 
 

- Rektor Geir er for tiden sykemeldt i påvente av en operasjon. Frem til jul vil inspektør Erik Støen fungere som rektor. 
Telefon til Erik er 95247690 – ta kontakt hvis det er behov. 

- Minner om dusjing etter gym på tirsdager. Selv om det ikke er dusjing etter fysisk på torsdager og fredager er det lurt å ha på 
seg tøy det er lett å bevege seg i. 

- Anna er sykemeldt hver onsdag og fredag, gi beskjed til Eivind eller kontoret ved eventuelt fravær. 
- Husk juleavslutning torsdag 13.desember. 
- Elevene har fått med seg et ark der vi ber om at dere krysser av om barnet skal på julegudstjeneste, eller alternativt opplegg 

på skolen. Fint om dere kan skrive under og returnere dette til skolen så fort som mulig. 
 

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/ klassens 
time 

Kroppsøving Engelsk Lucia samling Engelsk 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matematikk Naturfag/ samfunnsfag 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Norsk Samfunn/ Naturfag KRLE 

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 Vite at forhold i matematikk er  

en spesiell sammenligning 

mellom to størrelser 

Eks. Saftblanding 1:4 

Nivå 1: Oppgave 4 + 5 s.100 + 3.110 +3.113 + 3.117 
Nivå 2: Oppgave 4 + 5 s.100 + 3.111 + 3.114 + 3.117 
Nivå 3: Oppgave 4 + 5 s.100 + 3.112 + 3.115 + 3.117 
 

Matematikk Onsdag Vite hvordan vi skal løse et 

regnestykke hvor det er flere 

regnearter. Vite hvordan disse 

oppgavene løses når det dukker 

opp en parentes.  

Nivå 1: 3.145 + oppgave 11 side 101 
Nivå 2: 3.146 (a-d) + 3.147(a+b) + 3.148(a+b) 
 Nivå 3: 3.146(e-f) + 3.149(a+b) + 3.150(a+b) 
 

Matematikk Torsdag Finne “ting og tang” hjemme  

som har geometriske former 

Bli bevisst hvor ofte vi omgir oss 

med geometriske figurer.  

Nivå 1: Noter i matematikkboka di 5-8 ting hjemme som har en 
geometrisk form. Gjerne ting som har flere geometriske former i seg i 
en ting  
Nivå 2: Ta en titt på kjøkkenet hjemme. Kom med det geometriske navnet på 
ting. 5-8 ting.  
Nivå 3: 4.1  

Engelsk Fredag ❏❏ Oppsummering av 

kapittel 3. 

 

Workbook side 102: Svar på oppgave b, e og f.  
 
 

Norsk Til fredag 

 

 

❏❏ Jeg skal kunne forstå det jeg 

leser. 

❏❏ Jeg skal kunne setninger 

som gir mening.  

 

 

Gå inn på ikrs.no, velg classroom, velg 7.trinn (bruk denne koden hvis 
du ikke har tilgang: saefjgu. Velg leselekse uke 50 ”Abu Hassans 

fjert”. Les teksten og svar på spørsmål og oppgaver, svar på 

eget ark. 

Husk å trykke på lever- knappen når du er ferdig med skrive.  
 

 
 
Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok. 
 

Samfunnsfag  ❏❏ Jeg kan si navn på fire land 

sør for Sahara. 
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