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LEKSER I UKE 21 (22. mai – 25. mai): 
FAG: LEKSE: TIL: LEVERT: 
Norsk Gjøre ferdig faktateksten. Innleveringsfrist er søndag 27.mai    
Matte Legges ut på Showbie. Fredag  
Engelsk Les teksten Connecting the World. 

Teksten ligger i leksemappa på Showbie. Les og forstå teksten og innholdet.  
Øv på Words to learn (også ordene under de blå boksene). 
Gloseprøve og spørsmål eller oppgaver fra teksten i timen på torsdag. 

Torsdag  

Lesing Les minst 15 minutter hver dag i egen bok. Totalt 75 minutter.  Fredag  
LEKSER I UKE 22 (28. mai – 1. juni): 
FAG: LEKSE: TIL: LEVERT: 
Norsk Forberede muntlig framføring til uke 20.    
Matte Legges ut på Showbie. Fredag  
Engelsk Les teksten Earth Hour. 

Teksten ligger i leksemappa på Showbie. Les og forstå teksten og innholdet.  
Øv på Words to learn (også ordene under de blå boksene). 
Gloseprøve og spørsmål eller oppgaver fra teksten i timen på torsdag. 

Torsdag  

Lesing Les minst 15 minutter hver dag i egen bok. Totalt 75 minutter. Fredag  
LEKSER I UKE 23 (4. juni – 8. juni): 
FAG: LEKSE: TIL: LEVERT: 
Norsk  Legges ut på Showbie. Fredag  
Matte Legges ut på Showbie. Fredag  
Engelsk Les teksten Global Trends. 

Teksten ligger i leksemappa på Showbie. Les og forstå teksten og innholdet.  
Øv på Words to learn (også ordene under de blå boksene). 
Gloseprøve og spørsmål eller oppgaver fra teksten i timen på torsdag. 

Torsdag  

Lesing Les minst 15 minutter hver dag i egen bok. Totalt 75 minutter.  Fredag  

INFORMASJON: 
 
Periodeplan for uke 21 - 25. 
 
Med unntak av idrettsdag onsdag 23. mai kommer det nå tre bortimot vanlige 
skoleuker. Det er viktig at dere hjemme snakker om å holde motivasjonen oppe, vi 
kan ikke avslutte 7. klasse med å være umotiverte i 5 hele uker. Skolen er nemlig 
ikke ferdig allerede til 17. mai. 
 
Utviklingssamtaler blir gjennomført i uke 22. Innkalling kommer i uke 21. 
 
Uke 24 er temauke, og verdensarv er tema. Mandag, onsdag og fredag jobber vi med 
dette på skolen, mens torsdagen skal vi ta Rjukanbanen til Mæl. I tillegg drar vi til 
Tusenfryd tirsdag 12. juni. Egen skriv med informasjon kommer.  
 
Uke 25 er sisteuke på barneskolen, og da kan vi senke skuldrene. Denne uka blir 
preget av rydding i klasserom og på våre områder og forberedelser og 
gjennomføring av avslutningsfest tirsdag 19. juni. Egen invitasjon kommer. 
 

VIKTIG Å HUSKE PÅ: 
 

* Husk at vi dusjer 
etter gym. 
 
* Huske gymtøy og 
innesko. 
 

* Ladet iPad. Minst 80 
prosent strøm til første 
time. 
 

Kontaktinfo på trinnet:  
Transponder SMS: 50440011 
Skolen: 35082770 
Kontor trinn: 47100398 

 

SOSIALT MÅL: 
 
Jeg inkluderer alle i klassen.  

LÆRINGSMÅL: 
 
Jeg kan arbeide som en  
PROBLEMLØSER 
 
 

http://www.rjukanbs.no/


 

Arbeid på skolen i uke 21, 22 og 23.                                               
FAG MÅL    TEMA, BØKER OG AKTIVITETER 

Olweus 
 

- Jeg er aktiv med å inkludere alle i klassen.   Vi jobber med å inkludere alle i klassen de 
neste ukene i Olweus. 

KRLE 
 

   Temaene i faget er gjennomgått for dette 
skoleåret- Vi vil bruke de siste uken til noe 
repetisjon.   

  

Norsk 
 
 

-Jeg kan planlegge en faktatekst.   Bruke Zeppelin språkbok side 132 til 
149(setningsanalyse) i tillegg til å jobbe 
med oppgaver som er lagt ut på Showbie.   
 

-Jeg kan bruke ulike kilder.  

-Jeg kan skrive en faktatekst.   

-Jeg kan presentere et fagstoff tilpasset 
formål og mottaker, med eller uten digitale 
verktøy. 

-Jeg kan analysere setninger og finne 
verbal, subjekt, direkte objekt og indirekte 
objekt.  

Matematikk - Jeg kan regne ut gjennomsnitt, median og 
typetall. 

 Kapittelet vi skal jobbe med siste perioden 
er kapittel 2 om Statistikk.  
 
I tillegg blir det noe repetisjon fra tidligere 
emner. 
 
Matemagisk 7B kapittel 2. 
 
Kikora – Vi er med på Mattemaraton 2018 
 
Samarbeid og ulike læringsaktiviteter. 
 
Viktige ord: 
Gjennomsnitt, median, typetall, 
søylediagram, linjediagram, sektor, 
sektordiagram, katagori. 

- Jeg kan presentere data ved hjelp av 
tabeller, søylediagrammer, linjediagrammer 
og sektordiagrammer. 

 

- Jeg kan lese hva diagrammer gir av 
informasjon. 

 

- Jeg vet når vi bruker søylediagram, 
linjediagram og sektordiagram. 

 

Naturfag 1 
(Ingunn) 
 

- Jeg kan forklare hva klima er  Temaet er klima. 
Yggdrasil s.122-132.  
 Nettsider. 
Forsøk med issmelting 
Forsøk: egenskaper med varmt og kaldt 
vann. 
 
Viktige ord: 
 drivhuseffekt, klima, klimaendringer, 
atmosfære, drivhusgasser, fotosyntese, 
gjennomsnittstemperatur, global 
oppvarming, Arktisk og Antarktisk. 

- Jeg kan forklare hva drivhuseffekten er  

- Jeg kan beskrive noen årsaker til 
klimaendringer 

- Jeg kan undersøke noen konsekvenser av 
klimaendringer og ekstremvær. 

Naturfag 2 
(Christian) 

- Jeg kan navnet på ulike næringsstoffer 
som finnes i mat. 

 Tema: Uten mat og drikke 
Yggdrasil s. 44 – 63. 
Nettsider. 
 
Viktige ord: 
Næringsstoffer, karbohydrater, fett, 
proteiner, mineraler, vitaminer, kalorier, 
forbrenne, avfallsstoff, enzymer, umami, 
galle, bukspytt, tarmsaft, tarmtotter. 

- Jeg kan fortelle hvilke oppgaver de ulike 
næringsstoffene har. 

 

- Jeg kan fortelle om kroppens forbrenning.  

- Jeg kan forklare hvordan maten passerer 
gjennom fordøyelsessystemet. 

 



 

 
 
 
 
 

 

Arbeid på skolen i uke 21, 22 og 23.                                               
FAG MÅL    TEMA, BØKER OG AKTIVITETER 

Engelsk - Jeg utvider ordforrådet mitt ved hjelp av 
ulike aktiviteter i engelsk. 

 Den neste perioden leser alle de samme 
leksene. Dette er forholdsvis enkle tekster 
med interessant innhold. På torsdagene 
blir det gloseprøve og spørsmål eller 
oppgaver til leksa. 
 
På tirsdagene jobber vi med stasjoner. 
 
Stairs 7, Explore 7, nettsider, 
ungdomsbøker og engelskhefter. 

- Jeg øver på uttale ved hjelp av ulike 
aktiviteter i engelsk. 

 

- Jeg repeterer grammatikk ved hjelp av 
ulike aktiviteter i engelsk. 

 

Musikk - Jeg kjenner igjen særtrekkene ved de 
forskjellige epokene i musikkhistorien.  

  

  

  

Gym  - Jeg kan utføre varierte teknikker 
I ulike ballspill. 

 Diverse aktiviteter innen ballspill 
 
 

- Jeg kan forholde meg til fair play og 
respektere avgjørelser 

 

- Jeg kan delta i ulike aktiviteter og øve på 
koordinasjon og utholdenhet. 

 

Kunst og 
håndverk 
(K&H) 

   

  

Samfunnsfag 
1 
(Margit) 

- Jeg kan fortelle kort om årsaken til at 
Norge kom under dansk styre.  

 Ulike nettsider tilpasset barn og unge og 
læreverket Midgard 7.  

- Jeg kan forklare hva det vil si at Norge 
var under dansk styre. 

 

Samfunnsfag 
2 
(Christian) 

- Jeg kan plassere viktige land- og 
havområder på kartet. 

 Midgard side 162 – 193. 
Atlas. 
 
Google maps og google world. 
Ulike nettsider. 

- Jeg kan plassere land, byer, elver og fjell 
på kartet. 

 

- Jeg kan vise likhet og ulikhet i landskap, 
klima og levevis i de ulike verdensdelene. 

 

- Jeg kan gi eksempler på hvordan Norge 
gjør seg nytte av varer fra andre deler av 
verden. 

 



 

Engelsk/Norsk     

Gym/Norsk     

   One Two 
     
 Adele Amir 
 Aleksandra Ane 
 Amanda Aya 
 Diar (gym) Coppelia 
 Hedda Eirik 
 Håkon Farzad 
 Ifrah Henning 
 Istahil Igor 
 Kaia Jelica 
 Kanmanee Malin 
 Sander Matias 
 Sebastian Mohamed 
 Suad Monica 
 Thale Nora F 
 Tim Nora Ø 
 Trym Shahd 
 Vilde Tuva 
  

 
 


