
  

 

 

 

  

Ukeplan for  
7. klasse uke 3 

Ukas bibelvers: 

“Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, 
i Guds bilde skapte han det, som mann 
og kvinne skapte han dem.” 
1. Mosebok 1,27 

INFO TIL 
FORELDRE 

● Skolen er fremdeles på rødt nivå. Vær nøye med hygiene og begrens fysisk kontakt 
og besøk. 

● Vi har byttet klasserom og inngang med 10. klasse. 
● Utegym for alle denne uka. Ha med varme nok klær. Det blir ikke mulighet til å 

dusje. Du kan ha med kakao og kjeks på torsdag til gymtimen. 
● Ukeplan er tilgjengelig på minskole.no/sandnesfriskole 

UKAS MÅL  Begreper : 

Norsk  
● Jeg kan skrive en fordypningsoppgave om et selvvalgt 

tema.  
 

 

Matematikk - Jeg kan dividere store tall og desimaltall  

Engelsk - I can talk about Australia and Australian wildlife.  

Samfunnsfag  -  Jeg kan forklare hvordan og hvorfor mennesker må 
flykte.  

- Jeg kan bruke begrepene riktig 

flyktning 
asylsøker 
internt fordrevne 
kvoteflyktning 
FN 

Naturfag - Jeg kan fortelle hva fossile brensler er og kan forklare 
drivhuseffekten. 

drivhuseffekt 
global oppvarming 

Sosialt mål - Jeg kan unngå fysisk kontakt med andre for en periode 
og vise omsorg og høflighet samtidig. 

 



 

 

 
 

 
Ukeplanen på nettet:  www.minskole.no/sandnesfriskole 

 

Lekser  
   Til tirsdag  Til onsdag  Til torsdag  Til fredag  

Matte Oppgave 3.77, 3.80 og 
3.83 s. 60 og 61 i 
OPPGAVEBOK. 

 Oppgave 3.87 og 3.88 s. 
62 i OPPGAVEBOK. 

Øv på øveprøven. Gjør 
minst 4 oppgaver. 
KAPITTELPRØVE. 

Lesing/skriving Ark “Jeanne D `Arc” 
Les  

Ark “Jeanne D `Arc” 
Les og lag seks 
oppgaver til teksten. Ikke 
svar.  

  

Engelsk Read p. 74. Answer “After 
reading” questions p. 74. 
Practise new words. 

 Practise new words. Read p 74 and 75. 
Practise new words. 
GLOSSARY TEST 

 
New words: 

the Pacific Ocean - Stillehavet 
body of water - hav/vannmasse 
capital city - hovedstad 
direction - retning 
achievement - prestasjon 
challenge - utfordring 

Ordenselev Samuel 

Husk - Skolen er fremdeles på rødt nivå. Pass 
på god hygiene og lite kontakt. 

- Varme klær og evnt. akebrett til 
utegym torsdag. Kjeks og kakao er lov. 

http://www.minskole.no/sandnesfriskole

