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7. trinn 
 

Uke 35  Fokus:Jeg tar 

hensyn til andre. 

 

 

Informasjon 
  

- Hvis du ønsker skolemelk, gå inn på skolemelkbestilling: www.skolelyst.no 
- Det blir dusjing etter kroppsøving på tirsdager fra og med uke 35. Ta med håndkle og skift. Det blir ikke dusjing etter fysisk 

aktivitet på torsdager og fredager. Barna har fått utdelt en plan over det vi skal holde på med i kroppsøving og fysisk denne 
høsten.  

- Det blir foreldremøte torsdag den 20.september. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.  
- Når det gjelder matematikkfaget, har jeg delt inn leksene i nivåer. På nivå 1 finner man de minst krevende oppgavene. Vil tro 

at de fleste elevene lander på nivå 2. Jeg vil sammen med elevene finne frem til det nivået som passer den enkelte best. 
Dersom et emne er lettere enn man hadde forventet, hopper man bare et nivå opp. 
Målet er at alle skal få en god opplevelse med matematikkfaget.  

Med vennlig hilsen Eivind og Anna 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Norsk Matematikk Fysisk Fysisk 

Frukt-

pause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE Kroppsøving Engelsk Matematikk Naturfag/Samfunnsfag 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Kroppsøving Engelsk Matematikk Engelsk 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Matematikk Norsk Samfunn/Naturfag Klassens time 

5 12.30-13.15 Musikk Samfunnsfag/ 
Naturfag 

 Norsk Kunst og håndverk 

6 13.25-14.10 Musikk Naturfag/ 
Samfunnsfag 

 Norsk Kunst  og håndverk 

7 14.10-14.55 Leksehjelp 30 
minutter 

Leksehjelp 30 
minutter 

 Kunst og håndverk 
 

God helg:) 
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Fag Frist Mål Lekser  

Matematikk Tirsdag Titallsystemet 

● enerplassen 

●  tierplassen 

● hundrerplassen 

Nivå 1: 1.4 / 1.7 
Nivå 2: 1.6 / 1.8 
Nivå 3: 1.5 

Matematikk Onsdag Desimaltall 

● tideler 

● hundredeler 

● tusendeler 

Nivå 1: 1.10 / 1.13 
Nivå 2: 1.11 / 1.14 
Nivå 3: 1.12 / 1.15 

Mateamtikk Torsdag Gjøre overslag  

● ved addisjon 

● ved subtraksjon 

  

Nivå 1: 1.17 / 1.20 
Nivå 2: 1.18 / 1.21 
Nivå 3: 1.19 / 1.22 

Engelsk Fredag ❏ I can give seven facts 

about the titanic 

Gjør oppgave 1.4 i engelsk workbook.  
Gloser: shipyard(skipsverft), shipping company(rederi), 
launch(sjøsetting), length(lengde), width(bredde), height(høyde), 
knot(knop), capacity(kapasitet) 

Norsk Fredag  

❏ Jeg skal kunne forstå 

det jeg leser 

❏ Jeg skal kunne svare 

med fullstendige 

setninger 

 
Les teksten “Pym Pettersons mislykka brevvenn” og svar på 
spørsmålene i norsk skrivebok. Velg en av oppgavene på C. 
 
 

Naturfag  ❏ Jeg kan fortelle noe om 

fisketradisjonene i 

Kristiansand 

 

 

 

Drev de med fiske der du bor i gamle dager? Spør voksne og let i 
bøker eller på nettsider om stedet der du bor, og finn ut mer. Kjenner 
du noen som har vært på sildefiske? 

 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan fortelle noe om 

byliv, og kirkens makt i 

høymiddelalderen. 
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