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7. trinn 
 

Uke 34  Fokus:Jeg tar 

hensyn til andre. 

 

 

Informasjon 
- Velkommen til nytt skoleår på 7.trinn! Håper alle har hatt en kjempefin ferie. 
- Eivind og Anna fortsetter som kontaktlærere for klassen. Gunn Cathrine er ny medlærer i klassen. Eivind har 25 timer på 

trinnet. Anna har 21 timer, Gunn har 9 timer, Lars har 13 timer og Gunhild har 14 timer. 
- Leksehjelp blir i år fordelt på to dager. Hver økt er 30 minutter, og vil være på mandager og tirsdager mellom 14.10 og 14.40 

begge dager. Leksehjelpen begynner fra og med tirsdag i uke 34. 
- Det er en time mer i uka på 7.trinn. Det medfører at klassen er ferdig 14.55 på torsdager.  
- Det blir dusjing etter kroppsøving på tirsdager fra uke 35. Det blir ikke dusjing etter fysisk aktivitet på torsdager og fredager.  
- Det blir foreldremøte torsdag den 20.september. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.  

.  
 
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 Hver dag!  

❏ Jeg skal kunne den lille 

multiplikasjonstabellen 

Øv deg på den lille gangetabellen (1-10) Klarer du en av 
gangeprøvene i slutten av uka? 
Tips til øvested: 
https://www.matematikk.org/trinnhttps://www.matematikk.org/trinn1
-4/gangetesteren/1-4/gangetesteren/ 
 

Engelsk Fredag ❏ Jeg kan gjenkjenne et 

pronomen på engelsk. 

❏ Jeg kan bøye et verb i fortid. 

(repetisjon) 

Gjør utdelt oppgaveark. 

Norsk Fredag ❏ Jeg kan alfabetet. 

 

Gjør utdelt ark om alfabetet og løs kryssordet! Du kan skrive rett 
på arket.  

 
 
 

Samfunnsfag  ❏ Jeg kan fortelle noe fra 

de”mørke århundrene” 

mellom år 500 e.kr - 1000 

år e.kr.  
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