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 FAG   TIRSDAG  

3.12 

ONSDAG 

4.12 

TORSDAG 

5.12 

FREDAG 

6.12 

Norsk  

språk 

Vi jobber med å finne og oppgi kilder på skolen! 
 
Lekse 1 er å overraske noen som ikke forventer det med noe positivt som kan gjøre 
dagen deres bedre. Vi deler hvilke gode gjerninger dere har gjort på fredag. 
 
Lekse: Øv på sangene til julefrokost. Tekstene og playback ligger på teamdisk. 

Norsk lese  Leseforståelse:Fullfør forrige ukas leseoppdrag om primtall innen ONSDSAG 
  Les teksten på arket og svar på spørsmålene i Classroom.  Skriv gode svarsetninger og vis leksen 
til de hjemme før fredag. 
 
Oppfordrer alle til å fortsette å lese mye i skjønnlitterære bøker - 

minst 20 minutter hver dag.:-) 

 Matte  

  

Lekse  - kombinatorikk innen TIRSDAG!! 
Gjør minst 4 oppgaver videre fra der du kom på fredag i uke 48 
(rosa/rød strek). Oppgavene ligger på s. 13 i 
mattepresentasjonen i teamdisk. 
 Oppgavene skal være ferdig til tirsdag: 
 
 

MSØ 30 min 
Kombinatorikk og 
forholdsregning 

--- 
Matematikk.org 8-10 

har lynkurs i ulike tema. 
Tips  for de som ønsker 

litt ekstra utfordring. 

Engelsk   

  
 
 

Lær deg sangen  
 
“Rocking around the christmas tree” 
teksten ligger på  
7. trinn - Musikk - Julefrokost 
 

 

7B til torsdag og 7A til fredag 
Fullfør skriveleksen fra forrige uke: 

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

setninger. 
 

Gloser på quizlet :-) 
 

Musikk/KRLE 

Til tirsdag, Musikk:                                   Til Fredag, KRLE:  
Svar på skjema om Juleshow                   De som ikke hadde gjort alt på Mindomo 
på Classroom!                                            om Vikingtiden, fullfører dette! 

  

Mandag 
 

Adventsamling 

 

Gym: 
Gutter - ishallen 
(Skøyter + hjelm) 
Jenter - gymsalen 
Husk gymtøy, sko 
og dusjeutstyr 

Tirsdag 
 
Gym 7A: Ansvar: 
Karsten, Emil, Vegard 
 

Kunst og håndverk 
Tredeling:: 

Sløyd 
Geriljabrodering 

Kunst og kunstnere 
 

Onsdag 
Gym:7B   

Ansvar:Sivert, Tuva. 
Martin, Philip 

 
Skolelaget jenter spiller 

kvalifisering 

 
7B: Naturfag. 

Klassen drar til 

Mostun Natursenter. 

Tema: Klimaendringer 

 

 7A:  Musikk; 

Starte 

forberedelse 

juleshow 

 

Torsdag 
 
 
 

 
Fysisk aktivitet (FA) 

Fredag 
 
KRLE: 

Kristendommens 

historie i Norge 

 

 

 

 
 
 

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

hele skolen 

Vi snakker til og om hverandre med respektfull kommunikasjon. 
(Bevisst på positiv språkbruk, stemmebruk og kroppsspråk) 

Norsk   Jeg har tenkt gjennom og øver på å ta ansvar og sette grenser på nettet. Jeg kan 
søke på en smart måte og vurdere kildene mine kritisk. 

Matematikk   Jeg kan algoritmene for multiplikasjon og divisjon med store tall. 
Jeg kan lage regneuttrykk med parenteser og jeg kan regneartenes prioritet. 

Engelsk   Jeg vet at uregelrette verb må jeg pugge og jeg vi repeterer de sterke verbene vi har 
hatt til nå.  Jeg kan lære meg en engelsk julesang utenatt. 

Naturfag  Det blir natursti rundt Mosvannet. Elevene blir delt inn i grupper der de skal  løse 
oppgaver om klima og klimaendringer.  

Samfunn   Jeg kan definisjonen på bærekraftig utvikling og jeg kan fortelle om FNs 17 
bærekraftsmål. Jeg kan bruke fagbegreper når jeg snakker om bærekraftig utvikling. 

KRLE  Jeg vet hva mange trodde på før kristendommen kom til landet. Jeg vet hvordan 
mange vikinger ble kjent med kristendommen. Jeg kjenner til konger som ville kristne 
landet. 

Kroppsøving   Tema: Skøyter (guttene) 

 

UKENS GLOSER    Uregelrette verb (disse må du 

pugge, Stairs 7 s. 238-240) 

Mistletoe - misteltein 

hung - hang 

 (verbet to hang i preteritum) 

old-fashioned - gammeldags 

boughs - grener 

merrily - lystig 

couple - par 

jolly - lykkelig 

Christmas - jul 

around - rundt 

  Repetisjon av de sterke 

verbene vi har hatt til 

nå.Fullfør skjemaet vi 

jobbet med på skolen. 

(se classroom) 

INFORMASJON TIL DE HJEMME 

- Vi ønsker oss gammel glitrende julepynt til klasserommet. Kjører en overdådig 

Glam-stil siste året :-) 

- Skolelaget i håndball spiller innledende kamper onsdag 4. des - Lykke til! 

- Julefrokost med et lite juleshow først: 

 7A torsdag 19. des., kl. 8.00     NB! Ny dato   

 7B fredag 20. des. , kl. 8.00 

 

- Det var noen som opplevde at det var litt for mye lekser 

forrige uke, så for å inngå et kompromiss utsatte vi noe til denne uken. Vi har da 

gjort oppmerksom på at vi forventet super kvalitet på det som blir gjort. 

- Det var 11 elever som ikke kunne vise matteleksen på fredag, og krle leksen var 

mangelfull hos flere. Minner om at vi skal ha beskjed fra voksen dersom 

arbeidsmengden blir for stor, slik at avgjørelsen om hva det blir tid til blir tatt på 

rett grunnlag. 

 

Hilsen Gudrun, Katharina og June 
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