
ARBEIDSPLAN Karuss skole – tlf.38 06 45 00 www.minskole.no/karuss 
 
 
 
 
 
 

Kontaktlærere: 

Thomas Olsen 

Gina Marie Bergmann 

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

7. trinn Uke 37 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Da har den store uka kommet:-)!! LEIRSKOLE! Gå igjennom 

pakklista sammen med barnet, spør om å låne av noen hvis dere 
mangler noe. Spør oss hvis dere lurer på noe. 
 

● Viktig: For at alle skal ha det bra på tur, er det så viktig at 
vi tenker på de rundt oss og ikke bare på oss selv,  at vi ikke 
lar noen være alene. Kjære foreldre: Vi håper dere tar en 
prat med barnet deres om dette felles ansvaret. 
 

● Se gjerne på væroversikten for uka sammen med barnet som 
en forberedelse til leirskolen.  
 

● På tirsdag skal vi ta klassebilde og portrettbilder:-). 

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg er positiv 
Jeg inkluderer aktivt 

Jeg respekterer reglene 
Jeg er utholdende 

Jeg koser meg! 

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Morgensamling Morgensamling  
 
 
 

Mobil leirskole. 
Vi møter senest 

kl. 09.45. 
Bussavgang 

kl.10.15. 
 

Leirskole 

  

1. time 
08.45 – 09.25 

Tegne 
slektstre 

 
 

Gym  
2. time 

09.25 – 10.05 
Samfunnsfag 

3. time 
10.15 – 11.00 

Matte Matte/ portrett- 
bilder 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 Bibliotek  

4. time 
11.40 – 12.25 

Tegne 
slektstreet 

Tegne slektstre+ 
låne bok/lesetime 

5. time 
12.25 – 13.10 

Musikk/ Matte Samfunnsfag 

6. time 
13.15 – 14.00 

              Jobbis 

 
 

Til tirsdag Til onsdag 
Les “En oppskrift” for en voksen + gjør oppg.  
 
Sjekk: At du har gjort alt som har med 
selvbiografien å gjøre (kunstbilde etc). 

Husk å dobbeltsjekke: 
 -sykkelen nøye. 
- pakklista for leirskolen. 
- at du har stor matpakke og nok drikke for onsdagen 
- at du har funnet frem de grønne tankene;-) 
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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 

Mate- 
matikk 

 

Jeg kan sammen med andre lese og løse 
tekstoppgaver. 

 Vi jobber med ark i grupper. 

Jeg kan vurdere egne og andres svar på 
oppgaver og diskutere løsninger.  
 

 

Samfun
n 
 

 

Jeg vet litt om ulike kulturer i ulike land.  Vi jobber med siden 12-16 i samfunnsfag. 
Jeg vet litt om hva som  kan endre en kultur  
Jeg kan forklare om  endringer som  har 
skjedd i den norske kulturen. 

 

Kropps- 
øving 

 

 

Jeg deltar aktivt på aktiviteter i gymtimen.  Vi har forskjellige leker. 
 
 

Musikk 
 

 
 

Jeg kan forklare hva, stemmeskruer, bånd 
og strenger er. E-moll og D-dur begynner 
å sitte. 

 Vi jobber videre med de to grepene vi har 
lært. Vi skal begynne å se på “What shall 
we do with the drunken sailor”. 

 


