Anna Elisabeth Martinsen, anna.elisabeth.martinsen@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

‘

7. trinn

Uke 48

Fokus:Jeg er
inkluderende i lek/
spill/ arbeid.

Informasjon
-

Vi baker pepperkaker til mandag som skal brukes til adventskalenderen. Ta gjerne med forkle og store hjerteformer
hvis du har!
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 fredag, gi beskjed til Eivind eller kontoret ved eventuelt fravær.
Elevene har fått med seg et ark der vi ber om at dere krysser av om barnet skal på julegudstjenest, 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

Fruktpause

0915-09.25

2

09.25-10.10

KRLE/ klassens
time

Kroppsøving

Engelsk

Matematikk

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!

Anna Elisabeth Martinsen, anna.elisabeth.martinsen@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Fag
Matematikk

Frist

Mål

Lekser

Tirsdag

Kunne sette opp regneuttrykk

Gå inn på IKRS.NO - Its - 7.trinn matematikk: YouTube video, Bilkjøring og kjørelengde
(bilde av gul bil).
Nivå 1: 3.65.+ oppgaver fra onsdagstimen, uke 47: 3.82 + 3.83
Nivå 2: 3.66 + oppgaver fra onsdagstimen, uke 47: 3.82 + 3.83
Nivå 3: 3.67 + oppgaver fra onsdagstimen, uke 47: 3.82 + 3.83

med parentes.
Se øverste eksempel s.88

Matematikk

Onsdag

Kunne sette opp regneuttrykk
med parentes.
Se nederste eksempel s. 88

Matematikk

Torsdag

I oppgaver med flere regnearter
regner vi alltid multiplikasjon og
divisjon før vi regner addisjon og

Alle oppgavene skal settes opp som ett regneuttrykk. Se s. 88.
Nivå 1: 3.68 + 3.75 +3.78
Nivå 2: 3.69 + 3.74 +3.80
Nivå 3: 3.71 + 3.73 + 3.81

Nivå 1: 3.70 + 3.88
Nivå 2: 3.76 + 3.89
Nivå 3: 3.77 + 3.90

subtraksjon

Engelsk

Norsk

Fredag

❏

I can write an
informative text about
South Africa.

Lekse: Les side 116 og 117 i textbook. Gjør after reading a-c.
Gloser:destinations(reisemål), wildlife(dyreliv), variety(utvalg), infamous(beryktet),
mammals(pattedyr), rarer(sjeldnere)

❏

Jeg skal kunne forstå det

Gå inn på ikrs.no, velg classroom, velg 7.trinn (bruk denne koden hvis du ikke har tilgang:
saefjgu. V
 elg leselekse uke 48 “FAMILIER FÅR ET ENKLERE HVERDAGSLIV I BYEN”.
Les teksten og svar på spørsmål og oppgaver. Du kan skrive rett inn i samme skjema.
Husk å trykke på lever- knappen når du er ferdig med skrive.

Til fredag
jeg leser.
❏

Jeg skal kunne setninger
som gir mening.

Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok.

Naturfag

❏

Jeg kan vet hvordan en kan
forske på en
problemstilling

Samfunnsfag

❏

Jeg kan navnet på fem
afrikanske land

Er det noe dere trenger å forberede hjemme på nysgjerrigper- prosjektet?

