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7. trinn 
 

Uke 38  Fokus:Jeg tar 

hensyn til andre. 

 

 

Informasjon 
  

- Minner om foreldremøte torsdag 20/9 kl. 17.30-19.45. Første del skal foregå i gymsalen. Vi håper at mange har muligheten til 
å være med på foreldremøtet og oppstarten på «Foreldrenettverk»!Egen invitasjon kommer. 

- Mandag får vi besøk fra den kulturelle skolesekken med forestillinga “Lek lager låt”. Kjetil Grande og Stein Roger Sordal tar 
med seg elevene på en lek som foregår på innsiden av popmusikken! 

- 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 ta på seg tøy det er lett å bevege seg i. 

- Det blir leirskole i uke 45. Mer informasjon om dette kommer på foreldremøtet. 
 

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 7.trinn arrangerer 
sosial samling 

Klassens time 

5 12.30-13.15 Den kulturelle 
skolesekken 

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 ❏ Hoderegning med 

desimaler 

❏ Parentesregning 

Nivå 1: 1.73 / 1.77 
Nivå 2: 1.74 / 1.78 
Nivå 3: 1.76 / 1.79  

Matematikk Onsdag ❏ Parentesregning Nivå 1: 1.80 (a - d) + 1.85 
Nivå 2  1.82 (a - d) + 1.87 
Nivå 3: 1.84 (a - d) + 1.88 

Matematikk Torsdag ❏ Hoderegning med 

desimaler 

❏ Tekstoppgaver 

Nivå 1: 1.86 / 1.89 
Nivå 2: 1.90 / 1.91 
Nivå 3: 1.92 / 1.93  

Engelsk Fredag ❏ I can name give three 

facts about William 

Shakespeare 

❏ I can write a 

biographical poem. 

Les og oversett side 34.  
Gjør after reading a-c på side 35. 
Gloser: quotes(sitater), regarded(betraktet), writers(forfattere), 
poet(diktere), actor(skuespillere), performed(framført), among(blant) 

Norsk Fredag  

❏ Jeg skal kunne forstå 

det jeg leser 

❏ Jeg skal kunne svare 

med fullstendige 

setninger 

❏ Jeg kan velge meg en 

læringsstrategi, og 

bruke den til å tilegne 

meg kunnskap.  

 

Les teksten “Det er kult å si at jeg har spilt mot Ronaldo”. 
Svar på spørsmålene i norsk skrivebok eller på data. Velg en av 
oppgavene på C. 
 
Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok. 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan si tre sentrale 

navn fra renessansen 

 

Musikk  ● Forberede oss på 

fremføring av 

musikkprosjekt 

Dere sender det ferdige musikkprosjektet til både  
Birgitte og Gunn på ikrs i løpet av denne uka.  
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