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 FAG   TIRSDAG  

21.01 

ONSDAG 

22.01 

TORSDAG 

23.01 

FREDAG 

           24.01 

Norsk - skrive  Leserinnlegg: Fullfør leserinnlegget innen torsdag. 

Bruk sjekklisten som ligger på 7. trinn disk FØR du 

leverer. Vis teksten din til en voksen. 
 

Målprøve 

 

Norsk/Samfunn 

leseoppdrag 

Leseforståelse: “Behovet for å utforske verden”. Teksten ligger på 7. trinn disk 
og oppgavene i Norsk Classroom. Vis og få godkjent av en voksen før du 
leverer. 
Innen torsdag (a)fredag (b) 
Fiks på eventuelle kommentarer fra forrige leseforståelse. 

 Matte  

  

 
Gjør dobbeltsidig ark med sirkel- og vinkeloppgaver. 
 
Øv godt på begrepene - forklaringene finnes i Geometri 
presentasjonen som ligger på 7. trinn disk/Matte 
 

Ukens begreper du skal 
kunne forklare: 

diagonal, 
parallelle linjer, 
rettvinklet trekant, 
likesidet trekant, 
likebeint trekant 

Engelsk   

  
 
 

TB:  Les: Jamaica og Legend 
(teamdisk) 
 
 

  

7B til torsdag og 7A til fredag 
Skrivelekse i Classroom:  

● Svar på spørsmålene i Classroom 
● Bøye verb i skjema og lage 

setninger. 
 

Gloser på quizlet :-) 
  

Mandag 

 
Gym: 

Husk gymtøy, sko og 
dusjeutstyr 

 
 

Tirsdag 
 

Gym 7A: Ansvar:  
 

Kunst og håndverk 
Tredeling:: 

Sløyd 
Geriljabrodering 

Kunst og kunstnere 
 

Onsdag 
Gym:7B   
Ansvar: 

 
 

7A: Naturfag 

 

 7B:  Musikk; 

Komponering 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: Urfolk og 

rettigheter 

 

 
 
 

Målprøve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UKEPLAN FOR 7. TRINN – UKE 4 
Gratulerer med 13 årsdagen til Sophia og Philip 22.01 og Sverre, 24.01!! 

 TEMA/LÆRINGSMÅL – Dette jobber vi med på skolen og hjemme: 
DANNING 
Fellesmål for 

hele skolen 

Høflighet - Vi snakker med respekt til og om hverandre. Vi viser 
interesse for hverandre ved å lytte og opptre oppmerksomt overfor 
hverandre. 

Norsk   Jeg kan ved hjelp av skriveramme og modelltekst skrive et leserinnlegg hvor jeg 
argumentere for mine meninger i en sak jeg er opptatt av. 

Matematikk   Jeg vet hvordan jeg regner ut omkretsen av sirkler og jeg kan bruke vinkelsummen i 
tre- og firkanter til å regne ut ukjente vinkler. 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg kan bøye disse uregelrette verbene i 
preteritum:  to hear, to hide, to hold, to hurt 
Jeg kan lese og forstå en kort faktatekst og svare på faktaspørsmål fra teksten.  

Naturfag  Tema: Teknologi og design. Elevene skal planlegge, utvikle og framstille en 
brukonstruksjon. 

Samfunn   Jeg kjenner til noen av de store oppdagerne og kan fortelle om reiserutene deres. 

KRLE  Jeg vet hva urfolk er og jeg kjenner til diskrimineringen av dem. Jeg vet hva nomader 
er og hva primitiv betyr. Jeg kjenner til urfolk og samers rettighet. Jeg kjenner til 
samisk språk, Sametinget og samenes nasjonaldag. 

Musikk  Jeg kan lage min egen digitale komposisjon på Soundtrap. 

Kroppsøving   Tema: Volleyball 

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, Stairs 7 s. 238-240) 

heritage - arv 

lyrics - sangtekst 

a number of - mange 

injustice - urettferdighet 

followers - tilhengere 

striking - særpregede 

matted - floket 

braids - fletter 

to express - å uttrykke 

former - tidligere 

  to hear 

to hide 

to hold 

to hurt 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

Som dere ser på planen ber vi om litt hjelp til å lese gjennom tekster elevene 

skal levere i norsk. Fint hvis dere kvalitetssjekker det som leveres inn i forhold 

til at det er mulig å forstå formålet ved teksten og at grunnleggende rettskriving 

er gjort (stor bokstav i egennavn, først i setninger og at punktum er på plass). Vi 

tar oss av detaljene:-) 

 

Studentene kommer i uke 6. Det er den samme gjengen som var her i høst, så de 

er klar for å overta litt av undervisningen under veiledning. 

 

Etter fjorårets suksess har vi meldt oss på Pangealekene i år også.  1. runde skal 

gjennomføres i uke 6 og 7. 

 

Vi er strålende fornøyd med arbeidsro og fokus i slutten av denne uken! Elevene 

har fått gode tilbakemeldinger av oss, så nå håper vi at det fortsetter slik:-) 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June   
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