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7. trinn

Uke 20

Fokus: Jeg tar vare på alt som
tilhører skolen.

Informasjon
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni!
- 17.mai er på fredag. Solholmen skole går som nummer 5 i toget. Oppmøte på torget klokka 08:45. Elevene må hentes i Tresse med
en gang toget kommer dit.
- I denne uka har skolen hatt miljøuke. Det har vært en flott uke. Elevene har laget flotte kunstverk av søppel.
- Solholmenløpet arrangeres i år 3/6 klokka 17:00. Hold av datoen.
- Matematikkonkurranse på nett - både klassen som enhet og individuell konkurranse.Du kan logge deg på når som helst - på
skolen eller hjemme. https://kikora.no/mm
- Vi jobber med prosent en uke til - med samme type oppgaver. De faglige målene er de samme, men det er nye oppgaver.

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla

Time

Tid

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

08.30-09.15

Norsk/bibliotek

Kroppsøving

Matematikk

Kroppsøving

17.mai!!
Oppmøte på torget klokka 08:45

Frukt-p
ause

0915-09.25

2

09.25-10.10

Klassens time

3

10.10-10.55

Samfunnsfag/naturfag

Norsk

Lunsj

10.55-11.15

Store fri

11.15-11.45

4

11.45-12.30

Samfunnsfag/naturfag

Samfunnsfag/naturfag

5

12.30-13.15

Musikk

Samfunnsfag/naturfag

6

13.25-14.10

Musikk

Matematikk

Samfunnsfag/naturfag

7

14.10-14.55

Leksehjelp 30 minutter

Leksehjelp 30 minutter

Kunst/håndverk

Engelsk

Matte

Matte

Norsk

Norsk

Camilla Andås, camilla.andas@kristiansand.kommune.no
Eivind Gjerde Hansen, eivind.gjerde.hansen@kristiansand.kommune.no

Fag
Matematikk

Frist

Mål

Lekser

Tirsdag

Finne avslag:

Nivå 1: 6.109 a+b+c + 6.102
Nivå 2: 6.110 + 6.101
Nivå 3: 6.106 + 6.108

Vi finner først 1% og deretter
prosenten som det blir spurt om.
Finne ny pris: vanlig pris minus /
subtrahert med avslaget /rabatten.
Matematikk

Onsdag

Vi finner ut hvor stor del av
guttene som har grønn jakke ved å
skrive en brøk: eks. 3/5 . 3 gutter
av 5 gutter har grønn jakke.

Nivå 1: 6.113 + 6.119
Nivå 2: 6.117 + 6.120 a+b+c.
Nivå 3: 6.122

Deretter må vi utvide, slik at
nevneren blir 100. 3/5 = 60/100
Matematikk

Torsdag

Vi finner 100 % :
Oppgaven sier at 25% tilsvarer 5
elever. Vi vet da at 50% tilsvarer
10 elever. 100% blir da 20 elever.

Nivå 1: 6.125 + 6.126
Nivå 2: 6.131 + 6.133 a+b+c
Nivå 3: 6.132 + 6.135
Ukesluttest:Oppgavene bygger på eksemplene i ukas mål.

Engelsk

Norsk

Fredag

Til
fredag

❏

❏

I know some of the most
common linking words
and can use some of them
in sentences.

Jeg skal kunne forstå det jeg
leser.

Lekse: Les diktet på side 238 i textbook. Gjør after reading a og b på side 239.
Øv på verbene
Infinitive

Past tense

perfect participle

lie(å ligge)

lay

lain

lose(miste, tape)

lost

lost

make(å lage)

made

made

Jobbe på Aski- raski 15 min hver dag.
Camilla viser hvordan dere skal logge inn, og de ulike
oppgavetypene dere kan jobbe med.
Les 15 minutter hver dag.
Øv på ukas fokusord og hva fokusordene betyr. Se eget
skriv på its learning.
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