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7. trinn 
 

Uke 36  Fokus:Jeg tar 

hensyn til andre. 

 

 

Informasjon 
  

- Hvis du ønsker skolemelk, gå inn på skolemelkbestilling: www.skolelyst.no 
- Det blir foreldremøte torsdag den 20.september. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.  
- Husk å abonnere på skolens nyheter på hjemmesiden.  
- Legg bokbind på bøkene og merk med navn. 
- Det er endring på timeplanen. Gym på tirsdager blir de første to timer. Norsk blir i 3.time. 
- Husk å ta med gymtøy og håndkle på tirsdager. Selv om det ikke er anledning til å dusje etter gym på torsdag og fredag, er 

det lurt å på seg tøy det er lett å bevege seg i. 
 

Med vennlig hilsen Eivind og Anna 

 

 

Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Kroppsøving Matematikk Kroppsøving Fysisk 

Frukt-

pause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE Kroppsøving Engelsk Matematikk Naturfag/Samfunnsfag 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matematikk Engelsk 

Lunsj 10.55-11.15      

Store 

fri 
11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Norsk Samfunn/Naturfag Klassens time 

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 ● Addisjon og subtraksjon 

med desimaltall 

(side 12 -13) 

Nivå 1: 1.25 (a - d) Tegn tom tallinje / 1.28 (a - c). 
Nivå 2: 1.25 (e - h) Tegn tom tallinje / 1.28 (d - f).  
Nivå 3: 1.26 (a - b) / 1.29 

Matematikk Onsdag ● Addisjon og subtraksjon 

med desimaltall 

(side 13) 

Nivå 1: 1.28 (a - g) 
Nivå 2: 1.28 (e - h) / 1.29 (a - b) 
Nivå 3: 1.30 / 1.31 

Matematikk Torsdag ● Negative tall  

(side 14 - 15) 

Nivå 1: 1.33 / 1.36 (a - d) 
Nivå 2: 1.34 / 1.38 ( a - f) 
Nivå 3: 1.35 / 1.37 

Engelsk Fredag ❏ I can conjugate verbs 

❏ I can give examples of 

what is typical for a 

Bollywood film.  

Les side 28 og 29 i textbook. 
Gjør after reading oppgave a og b på side 29 
Gloser: topic(emne), extract(utdrag), actually(faktisk), based in(med 
base i), nickname(kallenavn), founded(grunnlagt), are similar 
to(ligner).  

Norsk Fredag  

❏ Jeg skal kunne forstå 

det jeg leser 

❏ Jeg skal kunne svare 

med fullstendige 

setninger 

Les teksten “#hundedigger”. 
Svar på spørsmålene i norsk skrivebok eller på data. Velg en av 
oppgavene på C. 
 
Les minst 15 minutter hver dag i stillelesningsboka. 

Naturfag Fredag ❏ Jeg skal kunne fortelle 

om hvordan 

menneskene har nytte 

av livet i havet. 

 

 

 

Forklar ordene under, skriv i naturfag skrivebok. Bruk Gaia naturfag 
s.20 og 21 eller internett for å finne forklaring. 
 
Eksportvare 
Klippfisk 
Fiskeoppdrett 
Skrei 
Snurpenot 
 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan forklare hva et 

korstog er. 
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