
 

 

   Ukeplan for 7. trinn uke 44 og 45 

Refleks: Vi er inne i den mørkeste perioden av året. Husk refleks hver dag! 

 

Leseuker: I uke 44-47 har hele Lassa skole leseuker. Målet for ukene er at elevene skal utvikle leseferdighetene sine, få økt 

leselyst og leseglede, og å øve seg på å samtale om og reflektere over innholdet i tekster. Disse ukene setter vi derfor av 

ekstra tid til lesing og leseaktiviteter på skolen. 

Vi ønsker å motivere elevene til ekstra leseinnsats på skolen og hjemme, og skal derfor ha leselotteri i slutten av uke 47. 

Elevene fargelegger lodd underveis etter hvor mange minutter de har lest. Husk å signere leseloddark hjemme, og hjelp 

elevene med å sette av tid til lesing. Dersom noen har noe som kan passe som en premie til lotteriet tar vi med glede i mot 

det! (f.eks jobbrekvisitas/reklame eller noe dere vil regift’e :) 

 

Utviklingssamtaler: Vi er godt i gang med utviklingssamtalene og fortsetter i uke 44, 45 og 46. Husk din samtaletid :) 

 

Kapittelprøve i matematikk: Vi skal ha en kapittelprøve om temaet tall og regning tirsdag 27.10 

 

Fokusmål i klasserommet: 

- Jeg snakker ikke i timen med mindre jeg har fått ordet 

- Jeg har kroppen vendt mot tavlen det er gjennomgang og mot pulten når det er arbeidsøkt. 

- Jeg jobber konsentrert med oppgaver. 

 

Gym: Vi holder oss ute så lenge det er vær til det. Husk gymtøy, joggesko og vannflaske. 

 

Vi ønsker alle en fin uke :) 

Med vennlig hilsen Bergitte, Mona, Halvor og Kaja 



 

Ukeplan for uke 44 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

Jeg bruker kriterier til å 

skrive en biografi 

Jeg kan gjenkjenne, bøye og 

bruke adjektiv, og substantiv  

-Jeg kan lese variert litteratur 

og diskutere det jeg har lest 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk å fylle ut leselodd 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk å fylle ut 

leselodd 

 

Grammatikk- Substantiv 

-Oppgaver på Classroom 

 

Les 15-20 minutter  i 

en selvvalgt bok 

*Husk å fylle ut 

leselodd 

 

Bokslukerprisen 

-Oppgaver på 

Classroom 

Les 15-20 minutter i 

selvvalgt bok 

*Husk å fylle ut 

leselodd 

 

UKAS NYHET 

-Se kriterier og 

opplegg på Classroom 

Mate- 

matikk 

 

Jeg kan løse tekstoppgaver 

med flere regneoperasjoner 

 

Jeg kan løse tekstoppgaver 

ved hjelp av modeller. 

LEKSENE SKAL LEVERES SENEST TORSDAG 

Gul: Gjør oppgave 1.137, 1.138, 1.139 og 1.140 på side 28 i Multi oppgavebok. Husk å vise med 

modelltegning (se eksempelet), vis utregning og skriv tekstsvar. 

 

Grønn: Gjør oppgave 1.145, 1.146, 1.147 og 1.148 på side 30 i Multi oppgavebok. Husk å vise med 

modelltegning (se eksempelet), vis utregning og skriv tekstsvar. 

Engelsk 

 

 

Jeg kan fortelle om det 

demokratiske og republikanske 

partiet i USA og kan noen 

fakta om de to 

presidentkandidatene 

 

Jeg kan bøye uregelrette verb. 

Gjør oppgavene som ligger i Classroom - Homework week 44. 

 

Øv godt på de uregelrette verbene.  (Vi har en test i uke 46) 

Bursdager  7A: Eva 29.10 

7B:  



 

   

 Ukeplan for uke 45 
 

FAG  LÆRINGSMÅL  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG 

Norsk 

 

-Jeg kan gjenkjenne, bøye 

og bruke adjektiv, 

substantiv og verb 

-Jeg kan lese variert 

litteratur og diskutere det 

jeg har lest 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk leselodd 

 

 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk leselodd 

 

Grammatikk 

-Oppgaver på 

Classroom 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk leselodd 

 

Leseforståelse 

-Oppgaver på 

Classroom 

Les 15-20 minutter i en 

selvvalgt bok 

*Husk leselodd 

 

UKAS NYHET 

*Se kriterier og opplegg 

på Classroom 

Matematikk 

 

Jeg kan gjennomføre en 

statistisk undersøkelse: 

- Samle inn data 

- Analysere dataene 

- Tolke resultatene 

LEKSENE SKAL LEVERES SENEST TORSDAG 

1. Gjør tildelte oppgaver i Kikora (lese av diagrammer og tabeller) 

 

2. Se oppgave på classroom - praktisk oppgave om statistikk 

 

 

Engelsk 

 

Jeg kan fortelle om det 

demokratiske og 

republikanske partiet i USA 

og jeg noen fakta om de to 

presidentkandidatene 

 

Jeg kan bruke uregelrette 

verb. 

Gjør oppgavene som ligger i Classroom - Homework week 44. 

 

Øv godt på de uregelrette verbene.  (Vi har en test i uke 46) 

Bursdager  7A:  

7B:  



 

 

  Irregular verbs week 35-38 - Hele listen ligger på Classroom   

Uke 35  Uke 36  Uke 37  Uke 38 

å være - to be  å komme - to come  å kjøre - to drive  å fly - to fly 

å begynne - to begin  å gjøre - to do   å spise - to eat  å glemme -to forget 

å ødelegge - to break  å tegne - to draw  å  falle - to fall  å få - to get 

å kjøpe - to buy  å drikke - to drink  å føle - to feel  å gi - to give 

å fange - to catch    å finne - to find  å gå - to go 

 

Irregular verbs week 39 - 43 - Hele listen ligger på Classroom   

Uke 39  Uke 40  Uke 42  Uke 43 

å ha - to have  å lage - to make  å løpe - to run  å sove - to sleep 

å høre - to hear  å møte - to meet  å si - to say  å snakke - to speak 

å vite - to know  å sette/legge - to put  å se - to see  å stå - to stand 

å forlate - to leave  å lese - to read  å synge - to sing  å stjele - to steal 

å tape - to lose  å ringe - to ring  å sitte - to sit  å svømme - to swim 

 

Tema: 

Norsk: Biografi,Bokslukerprisen og bøye substantiv/ verb 

adjektiv 

 

Engelsk: The presidential election, uregelrette verb 

Matematikk: Tekstoppgaver og statistikk 

Naturfag: Rus og rusmidler 

Samfunnsfag: Oppdagerne  

KRLE: Kristendommen 

Sosial kompetanse: Jeg kan følge fokusmålene ( se 1.side) 

NORSK Bøye ordklasser (adjektiv, verb og substantiv) 

Positiv komparativ superlativ 

god bedre best 

 

Infinitiv Presens Preteritum Perfektum 

å hoppe hopper hoppet har hoppet 

 

Entall (ubest) Entall (best) Flertall(ubest) Flertall (best) 

et hus huset hus husene 

 



 

 


