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7. trinn 
 

Uke 6 Fokus: Jeg holder 

det ryddig rundt 

meg. 

 

 

Informasjon 
  

- Camilla Andås er ny kontaktlærer for elever på A-gruppa. Se mailadresse over.  
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni! Mer info om dette kommer etterhvert.  
- Nye bilder er lagt ut på hjemmesiden! 
- Elevene på 5-7 trinn skal gjennomføre en anonym og frivillig undersøkelse som heter «Ungdata junior». På Solholmen skole skal 
denne gjennomføres i uke 12. Informasjon om undersøkelsen ligger på skolens hjemmeside, og det vil bli delt ut informasjon om 
undersøkelsen som ranselpost før vinterferien.  
 
 
 

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla 

 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Kroppsøving Matematikk Fysisk Fysisk 

Frukt-

pause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE/ klassens 
time 

Kroppsøving Engelsk Matematikk Engelsk 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matematikk Naturfag/ samfunnsfag 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Sosial samling Samfunn/ Naturfag KRLE 

5 12.30-13.15 Musikk Samfunnsfag/ 
Naturfag 

 Norsk Kunst og håndverk 

6 13.25-14.10 Musikk Matematikk  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 Jeg kan forklare hva omkrets er. 

Jeg kan formelen for omkretsen 

av et rektangel. 

 

Nivå 1: 5.15 - 5.16 - 5.18 side 8 og 9 
Nivå 2: 5.20 a+b og 5.21 c+d s.9  
Nivå 3: Heftet:”Omgjøring av måleenheter”: 5.14 - 5.15 - 5.16.  
Hvis du rakk å gjøre disse oppgavene, gjør nivå 2. 

Matematikk Onsdag Jeg kan sortere informasjon i en 

tekstoppgave 

Nivå 1: 5.103 a+b side 36 
Nivå 2: 5.95 + 5.96 side 32 
Nivå 3: Heftet:”Omgjøring av måleenheter”: 5.17 - 5.18 
(hvis gjort, nivå 2). 

Matematikk Torsdag Jeg kan formelen for å finne 

arealet av et rektangel. 

Jeg kan forklare hva areal er. 

Jeg forstår og kan skrive / føre 

utregning som grønn rute side 11 

+ faktaruta.  

Nivå 1: 5.22 - 5.23 
Nivå 2: 5.24 a+b / 5.25 a+b 
Nivå 3: 5.26 + 5.28 
 
 
UKESLUTTEST: 10 minutters test 
 hvor du viser at du kan / 
 har forstått målene for tirsdag og torsdag.  

Engelsk Fredag ❏ I can make words using 

prefixes and suffixes 

 

Les side 153-155 i textbook. Gjør afte reading a-e.  
Øv på verbene: 
 

Infinitive Past tense perfect participle 

buy bought bought 

catch caught caught 

choose chose chosen 

 
 
 

Norsk Til fredag 

 

 

❏ Jeg skal kunne forstå det 

jeg leser. 

❏ Jeg skal kunne setninger 

som gir mening.  

 

 

Gjør oppgave 5 på lekseark dere får utdelt.  
 

 
 
Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok.  
Øv på ukas fokusord og hva fokusordene betyr. Se eget skriv på its learning. Gå inn på 
it’s learning. Velg 7.trinn norsk. Der finner du fokusordene. 

Naturfag  ❏ Jeg kan forklare hvordan 

øyet virker. 
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Samfunnsfag  ❏ Jeg kan forklare hva en 

flyktning, asylsøker og 

innvandrer er. 
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