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         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Velkommen til foreldremøte tors kl. 18. Tema: Mobil leirskole. 

 
● Vi har begynt med prosjektet IDENTITET hvor målet er å tenke 

over hva som gjør oss til de vi er. En av oppgavene er å lage sitt eget 
slektstre (t.o.m oldeforeldre). Her trenger de nok hjelp fra dere 
voksne til å finne informasjonen de trenger. 
  

●  I år har 7.klasse ansvar for «Aktiv ute». Dette innebærer at elevene, 
som de eldste på barnetrinnet, tar ekstra ansvar for aktivisering av de 
yngre elevene i storefri. Dette er et viktig forebyggende tiltak med 
stor betydning for elevenes trivsel. 
  

● Ta bokbind på alle bøker som du låner av skolen innen fredag. 
● Skolen tilbyr leksehjelp (jobbis) 6.t tirsdag. Bruk gjerne tilbudet. 

 

SOSIALT MÅL: 

 
Jeg er  
en god  

læringspartner 

 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling Lesekvarten 
 

Morgensamling     Morgensamling 

1. time 
08.45 – 09.25 

 

 English 
 
 

Gym  

 

Engelsk  
Matte 

Arb.time 

2. time 
09.25 – 10.05 

Naturfag  

Norsk Krle 

3. time 
10.15 – 11.00 

Matte Krle Samf Klassesirkel Matte 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

   Kantine   

4. time 
11.40 – 12.25 

Norsk Norsk  
K&H 

 

 
Norsk 

Naturfag 

5. time 
12.25 – 13.10 

Musikk/  Naturfag Samf 

6. time 
13.15 – 14.00 

              Jobbis Engelsk  

 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Samtal:  Hvordan lærer du best? 
Hva må du gjøre for å konsentrere 
deg? Hva er en god læringspartner? 
Hva bør du tenke på for å være en 
god læringspartner? 
 
Vocabulary: Write and 
translate twice (2 g). 

Jobb i ca. 30 min på 
selvbiografien din. 

Eng: Read+translate 
p.10-11  for an adult. 
 
 
Ta et bilde som 
representerer deg uten at du 
er i bildet. Last opp på g-d. 

Its: Les s. 6+ øverst s. 7, samf- 
boka, forklar begreper og 
gjenfortell.  
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Sett halvt kryss (skråstrek) når du kan målet litt, og et helt kryss når du er helt trygg på målet. 
 

Fag Mål Jobb med 
Norsk 

 

Jeg kan forklare: frigjøre seg,  hva vi mener 
med arv/ miljø når vi snakker om identitet. 
 

 Man: Arv/ miljø Samf s. 5-7. Gruppearb. 
Tirs: Hva er en god læringspartner, hvordan lærer 
jeg best, hva må jeg gjøre for å konsentrere meg 
Ons+Tors: Vi skriver på selvbiografien. Jeg har tanker om: Hvordan jeg lærer best, 

hva jeg må gjøre for å konsentrere meg, og 
hvordan kan jeg være en god læringspartner. 
 

 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg vet hvordan jeg “veksler om”.  Vi jobber med sidene 8 og 9 i multi 7a. 
 
 
Titallsystemet 
 

 
Jeg kan addere og subtrahere store tall ved å 
sette dem under hverandre og regne i hodet. 

 

Engelsk 
 

 
 

I can read and translate p. 10-11.  P 10-11                  Adverbs 
 
Vocabulary: while (i mens)s, to expect, worried, upset, safe, safely 

Jeg kan si forskjellen på adjektiv og adverb.  
I can write, translate + say the new words. 
 

 

Naturfag 
 

 

Jeg kan forklare forskjellen på en 
næringskjede og et næringsnett. 

 Les på sidene 11-15 i naturfag. 
Kan du finne et “samspill” som har blitt påvirket, slik 
som artikkelen på side 13? 
Ord: nedbryter, kretsløp 

Jeg kan fortelle litt om hvordan samspill i 
naturen kan fungere. 
 

 

Samfun
n 
 

 

Jeg har funnet navnene til min besteforeldre 
og oldeforeldre. 

 Vi jobber videre med identitet. 
Vi skal jobbe litt med sidene 5-7 i samfunnsfag. 
Hva arver vi fra foreldre? 
Miljø – hvordan påvirkes vi? 

Jeg vet at identitet har ulik betydning.  
  

Krle 

 

Jeg har tenkt over verdier eller livsmotto 
som er viktige for meg, og hvorfor. 

 Vi snakker sammen i grupper. 

Jeg har tenkt over valg jeg har gjort eller gjør 
som har vært viktige for meg og hvorfor. 
 

 

Kropps- 
øving 

 

 

Jeg kan gire hensiktsmessig når jeg sykler.  Vi øver til leirskolen. 
Husk sykkel og hjelm! Jeg kan holde passe avstand når vi sykler.  

Jeg kjenner til opplegget på mobil leirskole.  

K&H 
 

 
 

Jeg kan “spikke” tapper  Gruppe A: Tekstilforming 
Gruppe B: Tresløyd / lodding Jeg kjenner til ulike tappeteknikker  

Jeg behersker å bruke en drill fornuftig.  

 

https://campus.inkrement.no/Course/Lectures/512923?nodeId=3498292
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Language-Work/Adverbs

