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‘

7. trinn

Uke 49

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 onsdag og fredag, gi beskjed til Eivind eller kontoret ved eventuelt fravær.
Husk juleavslutning 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

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

Flere regnearter i samme

Nivå 1: 3.91 + 3.135 + 3.141
Nivå 2: 3.92 + 3.136 +3.142
Nivå 3: 3.94 + 3.137 + 3.144 (a-c)

oppgave - alltid multiplikasjon
og divisjon før addisjon og
subtraksjon
Matematikk

Onsdag

Kombinatorikk - å kunne finne
kombinasjoner av å sette
sammen f.eks lue og vanter.

Matematikk

Torsdag

Forholdsregning
Blande saft i forholdet 1:4.

Engelsk

Norsk

Fredag

❏

I can talk and
write about a
famous person
from an english
speaking country

Til fredag
❏

Jeg skal kunne forstå det
jeg leser.

❏

Jeg skal kunne setninger

Nivå 1: Studere eksemplene side 94 i matematikkboka + 3.95 + 3.99
Nivå 2: Studere eksemplene side 94 i matematikkboka + 3.97 +3.100
Nivå 3: Studere eksemplene side 94 i matematikkboka 3.98 + 3.101

Nivå 1: Lese og forstå side 96 i læreboka + 3.102 + 3.106
Nivå 2: Lese og forstå side 96 i læreboka + 3.103 + 3.107
Nivå 3: Lese og forstå side 96 i læreboka + 3.105 + 3.108
Lekse: Les side 128-131 i textbook. Gjør after reading a-e.
Gloser: awards(tildeler), independent(selvstendig), divided(delt), child
labour(barnearbeid), education(utdannelse)

Gå inn på ikrs.no, velg classroom, velg 7.trinn (bruk denne koden hvis du ikke har tilgang:
saefjgu. V
 elg leselekse uke 49 “Dinosaur på kokepunktet”. Les teksten og svar på spørsmål
og oppgaver.
Husk å trykke på lever- knappen når du er ferdig med skrive.

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 si navn på fire land
i Nord-Afrika.

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

