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7. trinn 
 

Uke 12 Fokus: Jeg vet hvordan jeg skal 

oppføre meg på fellessamlinger/ 

teater og lignende 

 

 

Informasjon 
  
- Avslutningstur for 7.trinn går til Haraldvigen 15.-16.juni! Mer info om dette kommer etterhvert.  
- 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.  
- Forrige uke startet vi med et bokprosjekt. Husk å ta med deg en bok hjemmefra om du ønsker det. Det blir mulighet for å låne bok 
på biblioteket til mandag.  
- Matematikkinfo:I løpet av 7.klasse har jeg samlet inn matematikkleksebøkene fredag morgen. Ser en tydelig sammenheng mellom 
de som nærmest aldri leverer inn leksene til gjennomsyn, og deres  prestasjoner på ukesluttestene. 
- Matematikkinfo: Som tidligere nevnt, gjennomførte klassen en digital oppsummeringsprøve etter 7A boka. De elevene som scoret 
lavt på addisjon /subtraksjon og/eller multiplikasjon/divisjon får med seg hjem et hefte som dekker de aktuelle  emnene i uke 13.  
 
- Gangbro over jernbanen v/Grim torv mot Ravnedalen skal erstattes. Dette utsettes til 5.april 
 

Med vennlig hilsen Eivind og Camilla 

 

 

 
Time Tid MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1 08.30-09.15 Norsk/ Bibliotek Kroppsøving Matte Fysisk Fysisk 

Frukt-p

ause 
0915-09.25      

2 09.25-10.10 KRLE/ klassens time Kroppsøving Engelsk Matte 
 
 

Engelsk 

3 10.10-10.55 Samfunnsfag 
 

Norsk Engelsk Matte Naturfag/ samfunnsfag 

Lunsj 10.55-11.15      

Store fri 11.15-11.45      

4 11.45-12.30 Naturfag Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Norsk Norsk Talentiade 

5 12.30-13.15 Musikk Samfunnsfag/ 
Naturfag 

 Norsk Talentiade 

6 13.25-14.10 Musikk Matematikk  Samfunnsfag/ 
Naturfag 

Kunst og håndverk 

7 14.10-14.55 Leksehjelp 30 minutter Leksehjelp 30 minutter  Kunst/håndverk God helg! 
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Fag Frist Mål Lekser  

Matematikk Tirsdag Jeg forstår hva likeverdig betyr. 

Det betyr at noe eller noen har 

samme verdi.  

 

Nivå 1: 6.15 side 46  + oppgave 1 side 70 
Nivå 2: 6.16 + 6.19 a)+b) 
Nivå 3 :6.18 + 5.92 side 31  Fart = Strekning : Tid 

Matematikk Onsdag Jeg kan å forkorte brøker. Det vil si 

å dividere/dele teller og nevner 

med samme tall. 

Siden det er samme prosess for å forkorte brøker uansett nivå, jobber alle 
med samme oppgaver: 
6.21 + 6.22 + 6.23 

Matematikk Torsdag Jeg kan addere to brøker: dersom 

nevnerne er ulike, må jeg utvide 

den ene brøken eller begge. Når 

nevnerne er like, beholder jeg det 

tallet. Tellerne plusser jeg sm.  

Nivå 1: 6.25 + 6.26 (tegn en pizza og fargelegge for hver brøk) 
Nivå 2: 6.28 a)+c)+e) og 6.29 a)+b)  
Nivå 3: 6.30 a)+b)+c  og 6.33 
 
  

Engelsk Fredag ❏ Jeg kan bruke refleksive 

pronomen i en 

tekst(myself, 

yourself,himself,herself,it

self,ourselves,yourselves 

og themselves) 

 

Øv på verbene: Les og oversett side 194 og 195 i textbook. Gjør after reading a-c på side 
195. 
 

Infinitive Past tense perfect participle 

feel(å føle) felt felt 

fight(å sloss) fought fought 

find(å finne) found found 

 
 

Norsk Til 

fredag 

 

❏ Jeg skal kunne forstå det jeg 

leser. 

❏ Jeg skal kunne setninger som 

gir mening.  

 

 

Les minst 30 minutter i lesebok hver dag. Skriv stikkord mens du leser, 
som kan brukes til bokanmeldelsen. 
 
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. 

KRLE  Jeg kan gjenfortelle fortellinger om 

moses og vet hvorfor de er viktige for 

jødene. 

 

Samfunnsfag  Jeg kan forklare skadevirkningene på 

alkohol og noen rusmidler. 
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