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7. trinn

Uke 39

Fokus:Jeg møter
presis og er
forberedt til timen.

Informasjon
-

Takk for et fint foreldremøte.
Torsdag drar vi på villmarkstur med 5.-7.trinn til Kjerrane, se eget skriv.
Husk å ta med gymtøy og håndkle på tirsdager. Selv om det ikke er anledning til å dusje etter gym på torsdag og fredag, er
det lurt å ta på seg tøy det er lett å bevege seg i.
Det blir leirskole i uke 45.

God høstferie!

Med vennlig hilsen Eivind og Anna

Time

Tid

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.30-09.15

Norsk/ Bibliotek

Kroppsøving

Matematikk

Fysisk

Fruktpause

0915-09.25

FRILUFTSDAG
Se eget skriv

2

09.25-10.10

KRLE

Kroppsøving

Engelsk

Naturfag/Samfunnsfag

3

10.10-10.55

Samfunnsfag

Norsk

Engelsk

Engelsk

Lunsj

10.55-11.15

Store
fri

11.15-11.45

4

11.45-12.30

Naturfag

Samfunnsfag/
Naturfag

Norsk

Klassens time

5

12.30-13.15

Musikk

Samfunnsfag/
Naturfag

Kunst og håndverk

6

13.25-14.10

Musikk

Matematikk

Kunst og håndverk

7

14.10-14.55

Leksehjelp 30
minutter

Leksehjelp 30
minutter

God høstferie!

Anna Elisabeth Martinsen, anna.elisabeth.martinsen@kristiansand.kommune.no
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Fag

Frist

Mål

Lekser

Matematikk

Tirsdag

❏

Samle data

Vi starter opp med kap.2: Statistikk. Du skal gjøre følgende i lekse
til tirsdag: Ta en titt på 5 av de nærmeste naboenes biler - og farge.
Noter fargene ned i boka. Dersom noen av dere bor veldig nærme
hverandre, så velg dere forskjellige biler.
Les faktaruta side 41 i læreboka + øverst om statistiske undersøkelser

Matematikk

Onsdag

❏

Analysere dataene

❏

Tolke resultatene

Nivå 1: 2.3 / 2.5
Nivå 2: 2.6a) / 2.9
Nivå 3: 2.9 / 2.10

❏

Typetall

❏

Median

❏

Jeg har gjort oppgavene
øvearket, og er forberedt
til prøven.

❏

Jeg skal kunne forstå

Matematikk

Torsdag

Engelsk

Fredag

Norsk

Fredag
det jeg leser
❏

Nivå 1: Velg 9 tall som du skriver i matematikkboka. Du skal finne
typetall og median ved å ordne tallene i riktig rekkefølge..
Nivå 2: 2.9 /2.10
Nivå 3: 2.11 / 2.12
Alle skal kunne forklare ordene: typetall og median
TIL FREDAG: Øve på utdelt prøve

Les teksten “Hva skjer når isen smelter”?
Svar på spørsmålene i norsk skrivebok eller på data. Velg en av
oppgavene på C.

Jeg skal kunne svare
med fullstendige
setninger

❏

Jeg kan velge meg en
læringsstrategi, og
bruke den til å tilegne
meg kunnskap.

Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok.
Samfunnsfag

❏

Jeg kan si tre sentrale
navn fra renessansen

