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

7. trinn Uke 38 Navn: 
 

         INFORMASJON TIL FORELDRE: 
 
● Tusen takk for en flott tur. Vi klarte det!!! Vi hadde en flott tur 

med mange fine opplevelser. Alle var utholdende og positive. 
Må også takke far til Mia og mor til Nikolai for at de kom og 
var med på deler av turen.  

● Husk å levere bøker du lånte før sommerferien. 
●  

 

SOSIALT MÅL: 
 

Jeg er en læringspartner som 
lytter til andre og oppmuntrer 
til arbeid og konsentrasjon. 

 
 

 
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 Samf Matte 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

 Bibliotek  Kantine   Bibliotek 

4. time 
11.40 – 12.25 

Norsk FN-sambandet  
K&H 

 

 
Norsk 

Naturfag 

5. time 
12.25 – 13.10 

Musikk/ Matte Naturfag Samf 

6. time 
13.15 – 14.00 

              Jobbis Engelsk  

 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
Forklar ukeorda og les LB 
s. 8-9 for en voksen. 
 
Vocabulary: Write and 
translate twice (2g!!). 

 Eng: Read and translate p. 
16-17 for an adult. 
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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: metafor, lupe, nærlese, 
 litterære virkemidler, knep. 

 Man: Metaforer LB s. 8-9 
Tirs:  FN-sambandet kommer  
Ons: Tegne ferdig  
Tors: Skrive fra leirskolen. 
 Its-leksa fra uke 36 ( de som mangler + pc) 

Jeg har skrevet om leirskolen.  

Mate- 
matikk 

 

 
 

Jeg kan regne med parenteser.  Vi jobber med sidene 16, 18 og 21 i multi 7a. 
Jeg vet hva et desimaltall er og vet 
sammenhengen mellom et siffers plassering og 
verdi.  

 

Engelsk 
 

 
 

I can read and translate p. 16-17  Monday:P. 16-17 
Wednesday: work sheet / øve til sangsamling 
 
Vocabulary: argue, decide, record, barge in, space, otherwise 

 
I can write, translate + say the new words.  

Naturfag 
 

 

Jeg kan gjengi hvordan penicillin og gjærsopp 
ble oppdaget. 

 Les s. 35-37. 
Lag en fakt tekst om sopp som medisin i kladdeboka  

 

Samfun
n 
 

 

Jeg kan forklare hva et rusmiddel er.  Vi skal jobbe med sidene 18-24 i samfunnsfag. 
Rus og avhengighet. Hva er et rusmiddel? 
Tobakk og nikotin 
Helseskader ved røyking 
Norsk lov om tobakk 

Jeg er klar over noen av helseskadene ved 
bruk av tobakk. 

 

Krle 

 

Jeg kan fortelle hvem Aristoteles var.  Vi skal jobbe med sidene 40-41. 
Samtale og oppgaver. Jeg kan forklare hva en tings form er, ifølge 

Aristoteles. 
 

Jeg vet hva det vil si å utvikle seg.  
Kropps- 

øving 
 

 

   
  
  

Musikk 
 

 
 

Jeg kan plassere grepene Em og Ddur  Vi jobber videre med “Drunken Sailor” 
Vi ser på sangene “Optimist” og “Se alltid lyst på 
livet”. Kan vi få til et liveband? Si ifra til meg om 
du vil spille: gitar, bass, piano, trommer. :) 
Blimedansen 2019 

Jeg kan spille “Drunken sailor”  
Jeg har tenkt på om jeg vil spille instrument 
på sangsamling. 

 

K&H 
 

 
 

Jeg kan “spikke” tapper  Klassen deles i to grupper , tresløyd og tekstil. 
Jeg kjenner til ulike tappeteknikker  
Jeg kan bruke “skrutvinger”   

 


