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Kontaktlærere: 

Thomas Olsen 

Gina Marie Bergmann 

Tlf. til arbeidsrom for lærere 5. – 7. trinn: 90 88 16 83 

7. trinn Uke 36 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 

● Husk å holde syklingen “varm” (sykle når du har sjans), ha 
fokus på å bruke girene på en god måte, og sjekk at du har du 
trenger til neste onsdag. 

● Thomas skal ha studenter denne høsten, og de kommer en gang 
pr. uke fram til høstferien. Etter høstferien skal studentene 
komme 3 uker for å ha undervisning. De er nok spente på hva 
som møter dem. 

● Denne uka skal elevene lime inn bilder i selvbiografien sin. 
● Gym er flyttet til torsdag, pga. studenter. 

 

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 
 
 

 Matte 

 

Engelsk  
Gym 

Arb.time 

2. time 
09.25 – 10.05 

Naturfag  

Norsk Krle 

3. time 
10.15 – 11.00 

Matte Krle Samf Samf Matte 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 Bibliotek  Kantine   Bibliotek 

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 

Forklar ord, les “Kultur”, 
Samf s. 10 for en voksen + 
samtal om spørsmåla. 
 
 
Vocabulary: It’s!: Write 
and translate twice on it’s. 

Norsk: Sjekk målarket til 
selvbiografien hvilket punkt 
du skal til på. Jobb minst 30 
min.  
 
 

Eng: Read + translate p. 
12-13 for an adult. 
 
 
Lim inn bilder som 
passer til de ulike 
overskriftene i selvbiogr. 

Its: Les “Kultur”, forklar 
begreper og gjenfortell.  
 
Samfunnsfag: 
Gjør oppgave 5 og 6 på 
side 17 
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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: kultur, medfødt, verdier, 
vaner, oppfatning.  

 Man: Kultur/ (miljø) Hva preger den kulturen du 
vokser opp i (fam/ skole/ venner/ fritid), samf s. 10 
Tirs: Selvbiografi 
Ons: Skrive brev til Abdullah. 
Tors: Vi jobber på selvbiografien. 

Jeg har er ferdig med selvbiografien. 
jjeg har lest korrektur (lest nøye for å rette 
feil). 

 
 

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg vet hva et negativt tall er og kan regne med 
dem. 

 Vi skal jobbe med sidene 12-14. Vi skal ikke gjøre 
alle oppgavene. Jeg sier hvilke i timen. 
 
Negative tall 

Jeg vet hvor man kan finne negative tall.  
Jeg kan regne med parenteser  

Engelsk 
 

 
 

I can read and translate p. 12-13.  Monday: P. 12-13, vocabulary 
Wednesday-Thursday: oppg.+ Nettoppg. verb 
 
Vocabulary: environment, mostly(mest), available, keeping in touch, 
my preference, in particular (spesielt)  

I can tell the difference between simple 
present and present continuous. 

 

I can write, translate + say the new words.  

Naturfag 
 

 

Jeg vet hva soppens celler kalles.  Bruk BISON-overblikk når du leser s. 17-21. 
Vi tegner og forklarer på skolen og i grupper. 

Jeg vet hvordan en sopp sprer seg.  

Jeg kan forklare ordet parasitt.  

Samfun
n 
 

 

Jeg vet at identitet har ulik betydning.  Les på sidene 8-10 i samfunnsfag. 
Vi skal jobbe litt i grupper og individuelt. 
Gjør oppgave 5 og 6 på side 17. 

Jeg kan fortelle litt om  hva seksuell identitet 
er. 

 

Jeg kan forklare hva kultur har å si for 
identiteten. 

 

Krle 

 

Jeg kan forklare hva Platon tenkte om 
sjelen. 

 Les side 39 og 39 i vivo. 
 
Ord; begjær, sjel, behov, beherske seg. Jeg kan forklare hva de nye ordene betyr.  

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.  

  

Musikk 
 

 
 

Jeg vet hvordan en gitar er bygd opp. 
Særlig vet jeg hva stemmeskruer, bånd og 
strenger er. 

 Husk å ta med gitarheftet til neste mandag. Husk 
skrivesaker. 
Kanskje skal vi begynne å lære en sang…? 

Jeg har skrevet navn på gitarheftet mitt.  
  

K&H 
 

 
 

Jeg kan “spikke” tapper  Forrige ukes mål og aktivitet blir gjennomført denne 
uka.  
Klassen deles i to grupper , tresløyd og tekstil 

Jeg kjenner til ulike tappeteknikker  
Jeg kan bruke “skrutvinner”   
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