
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 23 Navn: 
 

         INFORMASJON 
● Alle drar til Flekkerøya på onsdag. Husk sykkel! 
● Rovdyrmuseet på torsdag. Husk sykkel! 
● Fredag: Avfall Sør. Bussen går 8.30, tilbake 12.30. Husk niste. 
● Avsluttning for 7.trinn 19.juni kl. 18.00 

 

SOSIALT MÅL 
 

Jeg har respekt for andres tid, 
og kommer på tiden på starten 
av dagen og til timene.  

 
 

 
TID MANDAG 

 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 08.45 Lesekvarten 
Morgensamling 

Lesekvarten engelsk 
Morgensamling  

Flekkerøya 
Vi sykler. 

Ta med niste 
(grillen er varm 
om du ønsker å 

grille) 
 

 
 

  
 
 

 
 

Tur til 
rovdyrmuseet 

Vi sykler. 
Ta med niste. 

 

 

 
 

Avfall Sør 

 
 

1. time 
08.45 – 09.25 

  

 
   Samfunnsfag 

 
Engelsk 

 
 2. time 

09.25 – 10.05 

3. time 
10.15 – 11.00 

 

Engelsk 
 

KRØ 

Friminutt 
11.00 – 11.40 

bibliotek bingen 

4. time 
11.40 – 12.25 

 
Matematikk 

 
Kunst & 
håndverk 5. time 

12.25 – 13.10 
 

Arbeidsprogram 
 
 

6. time 
13.15 – 14.00 

 

 
jobbis 

  
ukeslutt 

 
 
 

Til tirsdag Til onsdag Til torsdag Til fredag 
 
 
 

Sykkel, hjelm og 
niste/grillmat til 

Flekkerøya. Kle deg 
etter været.  

Sykkel, hjelm og niste 
til rovdyrmuseet. Kle 
deg etter været.  

Møt kl. 8.15 på 
parkeringsplassen. 

Bussen går kl 8.30 og 
den venter ikke på de 

som er for seine.  
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Fag Mål Jobb med 

mate- 
matikk 

 

 

Jeg kan bruke målestokk  På skolen: Vi arbeider med forstørring og 
forminsking 
Hjemme: Ingen hjemmelekse 

engelsk 
 

 
 

I take notes while watching the movie.   At school: We are going to watch the 
British movie “The Pirates! In An Adventure 
With Scientists!” and write a movie review. 
Take notes!  
At home: Finish the movie review.  

I look up English words I don’t know.   
I know how to write a movie review.   

samfunn 

 

Jeg vet hvorfor europeerne reiste til nye 
kontinenter.  

 På skolen:  Vi ser på temaet 
“Oppdagelsesreiser og kulturmøter”, det er 
kapittel 5 i Globus. Folk i Europa reiste ut i 
verden for å oppdage det som fantes der. 
Dessverre ble møtet med de som allerede 
bodde der negativt.  
Hjemme: Fortell en voksen hjemme om 
hvorfor møtet med europeerne ble så 
negativt for de innfødte.  

 

Jeg vet hvor europeerne reiste på 
oppdagelsesreiser.  
 

 

Jeg kan forklare hva konsekvensen av 
dette ble for de innfødte.  

 

kropps- 
øving 

 

 

Jeg gir alt i gymmen.   På skolen:   Hvis været er bra er vi ute. Vi 
har stafetter og leker.  
 

Jeg taper og vinner med samme sinn.  
Jeg heier frem de andre i klassen.   

K&H 
 

 
 

 
 

Jeg forbereder å presentere et 
signalbygg for klassen 

 På skolen:   
Hjemme: 

  
  

 

 


