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7. trinn 
 

Uke 11 Fokus: Jeg vet 

hvordan jeg skal 

oppføre meg på 

fellessamlinger/ 

teater og lignende. 
 

 

Informasjon 
  
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni! Mer info om dette kommer etterhvert.  
- Elevene på 5-7 trinn skal gjennomføre en anonym og frivillig undersøkelse som heter «Ungdata junior». På Solholmen skole skal 
denne gjennomføres i uke 12. Informasjon om undersøkelsen ligger på skolens hjemmeside, og det vil bli delt ut informasjon om 
undersøkelsen som ranselpost før vinterferien.  
- Denne uka starter vi med et bokprosjekt. Husk å ta med deg en bok hjemmefra om du ønsker det. Det blir mulighet for å låne bok 
på biblioteket til mandag.  
- På onsdag kommer sosiallærer fra Grim og forteller om ungdomsskolen. 
 

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla 

 

 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Kroppsøving Informasjon fra 
Grim 

Fysisk Fysisk 

Frukt-

pause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE/ klassens 
time 

Kroppsøving Engelsk Matte 
 
 

Engelsk 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matte Naturfag/ samfunnsfag 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Norsk Norsk KRLE 

5 12.30-13.15 Musikk Samfunnsfag/ 
Naturfag 

 Norsk Kunst og håndverk 

6 13.25-14.10 Musikk Matematikk  Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Kunst og håndverk 

7 14.10-14.55 Leksehjelp 30 
minutter 

Leksehjelp 30 
minutter 

 Kunst/håndverk God helg! 
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Fag Frist Mål Lekser  

Matematikk Tirsdag Jeg vet at når jeg skal finne 

volumet av en tredimensjonal figur, 

må jeg alltid passe på at lengde, 

bredde og høyde har samme 

måleenhet. Enten må alle målene 

være i cm eller dm eller m.  

1 liter = 1  

Nivå 1: oppgave 7a) side 35 og oppgave 8a) side 35 
Nivå 2: Tegn en kube. Sett på mål, vis utregning- og svaret skal bli 1 
liter.Skriv en forklaring på 1-2 setninger.  
Nivå 3:De to figurene i oppgave 5.49 side 17 er begge det vi kaller et trapes. 

a) finn formelen for areal av  et trapes 
b) regn ut arealet av de to trapesene 
c) sjekk om svarene ble 41,4 ㎠ og 25 ㎠ 

NB! Du kan også dele figurene opp i rektangel + trekant 

Matematikk Onsdag Jeg kan skrive klokkeslett på to 

måter. 

Jeg kan regne ut tid mellom to 

tidspunkt.  

Nivå 1: 5.71 + 5.72 
Nivå 2: 5.73 + 5.74 
 Nivå 3:5.75 + 5.76  

Matematikk Torsdag Jeg vet at farten til en bil ser vi på 

speedometeret.Når pila peker på 

60, betyr det at bilen kjører i 

60 km/t.  

Jeg vet at en bilfører som kjører 

70 km/t, kjører 420 km på 6 timer.  

Nivå 1: 5.78 + 5.80 a)+b) 
Nivå 2: 5.81 a)+b) + 5.85 a)+b) 
Nivå 3: 5.85 c)+d) + 5.86 
 
Ingen ukesluttest, men som vanlig leverer du inn boka du gjør 
hjemmeleksene dine i.  

Engelsk Fredag ❏ I can write a persuasive 

text. 

 

Øv på verbene: Les og oversett side 192 og 193. Gjør after reading a og b. 
 

Infinitive Past tense perfect participle 

eat(å spise) ate eaten 

fall(å falle) fell fallen 

feed(å mate) fed fed 

 
 
 

Norsk Til 

fredag 

 

❏ Jeg skal kunne forstå det jeg 

leser. 

❏ Jeg skal kunne setninger som 

gir mening.  

 

 

Vi starter med et bokprosjekt. Finn en bok på biblioteket eller hjemme som du ønsker å 
lese. Du skal ikke ha lest denne boka fra før.  
 
Les minst 30 minutter i lesebok hver dag.  
Mens du leser: let etter sammenligninger, metaforer, gjentagelser og zooming. 
Merk sidetall du har funnet det på eller skriv det ned underveis.  
 
 

 
Øv på ukas fokusord og hva fokusordene betyr. Se eget skriv på its learning. Gå inn på it’s 
learning. Velg 7.trinn norsk. Der finner du fokusordene. 

KRLE  ❏ Jeg kan gjenfortelle 

fortellinger om moses og vet 

hvorfor de er viktige for 

jødene. 

 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan forklare 

skadevirkningene på alkohol 

og noen rusmidler. 
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