
Solholmen skole

7. trinn Uke 37

13.-17. september

Fokus

En god oppstart
Inkludering

Rutiner og struktur

Demokrati og

medborgerskap
Tema for perioden (uke 33-39)

Informasjon
Vaksinasjonen denne uka gikk fint. Det er blitt sendt ut digitalt samtykkeskjema til koronavaksinen som blir tilbudt i løpet av de neste ukene. Vi vet
foreløpig ikke når det er Solholmen sin tur. Elever som har hatt påvist covid-19 skal takke nei til vaksinen.

Studentene har vært på besøk. De kommer en dag i uka den første perioden, og kommer på full tid etter høstferien. De har idrett som fokus, men
skal også prøve seg på undervisning i andre fag.

Vi ser at noen slurver litt med leksene. Det er ikke mye lekse som forventes, og det er kanskje vanskelig å holde oversikt når det meste er digitalt.
Vi ønsker at dere ber elevene vise dere at leksa er utført torsdag ettermiddag/ kveld.

Elever som er hjemme i karantene, bes følge med på den digitale timeplanen vår og gjøre så mange oppgaver som mulig hjemmefra. Vi er
tilgjengelige for spørsmål i hangouts i løpet av dagen. Svaret kan kanskje drøye litt, men vi prøver å følge med så godt vi kan. (Dersom man er syk
og ikke i form til å jobbe, forventes det selvsagt ikke at oppgavene blir gjort.)

Vi blir inne på Idda i kroppsøvingstimene fremover. Husk gymtøy og innesko som kan brukes i hallen.

Husk:
Leksetid mandag 14.10-14.40 og onsdag 08.00-08.30.
Det er fortsatt viktig å holde seg hjemme ved forkjølelsessymptomer, og å teste seg dersom disse vedvarer.
Husk å svare på samtykkeskjema (digitalt) angående koronavaksinen.
Abonnere på nyheter på hjemmesiden.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Norsk Kroppsøving (hvit)
Matematikk

Norsk Kroppsøving (blå)
Matematikk

Sam/Nat

Fruktpause Fruktpause Fruktpause Fruktpause Fruktpause

Norsk/Fysisk Kroppsøving
Matematikk

Sam/Nat Kroppsøving
Matematikk

Sam/Nat

Norsk/Fysisk Sam/Nat Sam/Nat Engelsk Matematikk

Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri Spising/Langfri

Engelsk Engelsk Matematikk Kunst og håndverk KRLE

Sam/Nat Engelsk Ferdig kl. 12.30 Kunst og håndverk Fredagsmix/Musikk

Klassens time Norsk KRLE Fredagsmix/Musikk

ferdig kl. 14.10 ferdig kl. 14.10 Fysisk Ferdig kl. 14.10

Leksehjelp 7. time Ferdig kl. 14.55

Kontaktlærer: Bjørn Mageland, bjorn.mageland@kristiansand.kommune.no

Kontaktlærer: Gunn Lisbeth Berge Nilsen, gunn.lisbeth.berge.nilsen@kristiansand.kommune.no

Foreldrekontakter: Beate Segrov Mortensen, beate.mortensen@gmail.com, (93254065)

Anne-Karin Wehus, anne.karin.wehus@gmail.com
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Disse fagene har jeg lekse i

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag

Matematikk
Samfunn
Norsk

Matematikk
Samfunn

Matematikk
English
Samfunn

Matematikk
Samfunn

Fag Mål Lekser

Matematikk Jeg bruker ulike regnestrategier for å løse
addisjons- og subtraksjonsstykker på mitt
nivå.

Oppgave merket “Lekse” i https://skolenmin.cdu.no/

Samfunn Andre verdenskrig var en stor krig mellom
land fra hele verden.
Krigen varte fra 1939 til 1945, og den
regnes som den mest ødeleggende
konflikten i verdens historie.
Under andre verdenskrig kjempet
Tyskland, Italia og Japan på samme side.
De kriget mot blant andre USA,
Storbritannia, Sovjetunionen og Frankrike.

Tema: Da demokratiet forsvant

Hele uka: Jobb med presentasjonen din om da demokratiet
forsvant. Bruk nettsidene til skolenmin som kilde. Gode nettsøk
er også lov. Det er også fint om du tar med ting fra boka “Alf”
som vi har i klasserommet.

Presentasjonen skal være ferdig fredag kl. 10.10.
Vi jobber med denne oppgaven både hjemme og på skolen.

Engelsk I write my own autobiography using
BookCreator.

Within Thursday:
The page “Early Years” and “My family” must be finished within
Friday. Check for spelling mistakes and sentence rules.

Practise reading the pages you have written. You are
supposed to be able to read your text to your table group. Let
someone at home listen to you as you practise.

KRLE Jeg kjenner til jødenes historie fra dens
begynnelse og tidlige tid. Hint: Abraham,
Isak og Jakob.

NORSK Leke med språket og prøve ut ulike
virkemidler og framstillingsmåter i
muntlige og skriftlige tekster.

Tirsdag:
Du leverer din norskoppgave i Classroom i løpet av norsktimen
på tirsdag 14.september. Du får tid til å jobbe på skolen
1.time på mandag og norsktimen på tirsdag. Veldig viktig at du
jobber litt hjemme på mandag ettermiddag også, sånn at du er
sikker på at du blir ferdig.
https://classroom.google.com/c/Mzc4ODU0OTcwNjEy/m/Mzg4OD
kyMTgxOTg5/details
Husk å trykke på lever når du er ferdig.

Kroppsøving Vi leker og utøver forskjellige idretter
sammen med andre
Jeg skjønner at Fair Play er en viktig del av
idretten
Jeg forholder meg til reglene i et lagspill

Vi blir inne på Idda i kroppsøvingstimene fremover.
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