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

Kontaktlærere: 

Marit Gjertsen Mobil: 41 66 86 20 

 

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

7. trinn Uke 22 Navn: 
 

         INFORMASJON 
● Denne onsdagen drar vi hele klassen til Flekkerøya. 

Husk sykkel,hjelm, niste/grillmat og drikke. Vi har erfart at 
det er lurt å ta med regntøy og ekstra genser. 

● På torsdag er det Kristi Himmelfartsdag og fri. Fredag er 
også fri. 

● Aksjonsuka må dessverre utgå pga. personalsituasjon. 
Beklager dette, men vi kommer sterkere tilbake neste år. 
 

 

SOSIALT MÅL 
 

Jeg passer på at alle har noen å 
være sammen med. 

 

 
 

TID MANDAG 
 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Lesekvarten 
Morgensamling 

Lesekvarten engelsk 
Morgensamling 

Lesekvarten 
Morgensamling 

 
FRI 

 
 

 
FRI 

1. time 
08.45 – 09.25 

 
Besøk fra 
Slettheia :) 

 
Engelsk 

 
 

 
Hele klassen 

på tur til 
Flekkerøya. 

2. time 
09.25 – 10.05 

3. time 
10.15 – 11.00 

 
KRØ 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

bibliotek bingen 

4. time 
11.40 – 12.25 

 
Matematikk 

 
Kunst & 
håndverk 5. time 

12.25 – 13.10 
 

Samfunnsfag 
6. time 

13.15 – 14.00 
 

 
jobbis 

 
Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 

 
 
 

Husk sykkel, klær og 
mat til 

Flekkerøyaturen. 

  

http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
http://www.minskole.no/karuss
mailto:marit.gjertsen@kristiansand.kommune.no


 
Fag Mål Jobb med 

 
 

mate- 
matikk 

 

 

Jeg vet hva kongruens og formlikhet er, 
og kan bruke det i enkle beregninger 

 På skolen: Vi arbeider med kongruens og 
formlikhet 
Hjemme: 30 min multi smart øving 

engelsk 
 

 
 

I can follow a recipe on how to write a 
film review.  

 At school: We are going to write a short 
film review.  
At home: Finish the film review if you didn’t 
finished it in class.  

I look up the English words I don’t know.  
I pay attention while watching a short 
film.  

 

samfunns
-fag 

 

Jeg kan fortelle om hvordan folk kledde 
seg på 1700-tallet. 

 På skolen:  Vi gjør oss ferdige med Ludvig 
den 14. og opplysningstiden. Vi skal blant 
annet se et par korte filmer om moten på 
1700-tallet.  
Hjemme: Fortell en voksen hjemme om 
livet på hoffet til Ludvig den 14.  

 

Jeg kan forklare hva opplysningstiden 
gikk ut på.  
 

 

Jeg kan navnet på noen 
opplysningsfilosofer.  

 

kropps- 
øving 

 

 
 

 

Jeg er en god lagspiller.  På skolen: Hvis været er fint blir det slåball 
ute.  
 

Jeg heier på de andre i klassen.   
  

K&H 
 

 
 

 
 

Jeg kjenner til ulike filformat for bilder  På skolen:  Vi jobber med bilder i halv 
klasse og med arkitektur i hel klasse Jeg vet hva det innebærer å “forminske” 

et bilde digitalt, også lagringsmessig 
 

Jeg kan bruke utklippsverktøy og 
beskjære / ta et utsnitt av et bilde 
Jeg kjenner til ulike signalbygg og 
fordyper meg i ett som jeg kan fortelle 
om til klassen 

 
 

 


