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7. trinn 
 

Uke 9 Fokus: Jeg vet 

hvordan jeg skal 

oppføre meg på 

fellessamlinger/ 

teater og lignende. 
 

 

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.  
- 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.  
- Matematikk: elevene har gjennomført en stor matematikkprøve hvor de ble testet i alt lærestoff som vi har jobbet med siden 
august.De som grunnet fravær ikke har fått gjennomført prøven enda, er ikke glemt.Gjøres så fort anledningen byr seg.  
Elevene har fått muntlig tilbakemelding på hvordan de ligger an i de forskjellige emnene. Viktig at spesielt de fire regneartene og 
multiplikasjonstabellen er på plass. Jeg følger opp prøven med den enkelte. Prøven ble rettet digitalt, og resultatene ble presentert 
med fargene turkis/mørk grønn (0 feil), lys grønn, gul og rød. Spør din sønn / datter om dette. 
 

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 

Norsk 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 vet at arealet av alle sidene i en 

tredimensjonal figur, kalles overflate. 

Nivå 1: 5.115 + 5.116 s. 40 
Nivå 2: 5.117 + 5.119 s.40 
Nivå 3: 5.118 + 5.120 s.40 
NB! Ikke gjør leksene for resten av uka før tirsdagstimen 

Matematikk Onsdag Jeg vet hvordan jeg skal føre et 

regnestykke der jeg regner ut 

overflate (boka side 18). 

Jeg vet at det er formen på 

endeflatene som bestemmer 

navnet på prismer og pyramider. 

Nivå 1: 5.51 a+b og 5.52 (føres som side 18) 
Nivå 2: 5.51 c + d og 5.52 (føres som side 18)  
Nivå 3:5.51 c + d og 5.52  (føres som side 18) 
  

Matematikk Torsdag Jeg vet at vi har trekantet prisme, 

sekskantet prisme, kvadratisk 

prisme. 

 

Jeg vet også at vi har firkantet 

pyramide, trekantet pyramide, 

femkantet pyramide  

 

 

Nivå 1: 5.54 + kunne og forstå eks.rute s. 18 
Nivå 2: 5.55 + rute s.18…….. 
Nivå 3: 5.56 + rute s.18…….. 
 
Ukesluttest: ukas mål + kunne føre regnestykkene som 
på side 18 + tegne/forklare forskjellige typer prismer og 
pyramide 
Jeg husker hva som er sammenhengen mellom ordene areal og overflate. 

Engelsk Fredag ❏ I can name three animals 

and their habitats 

 

Les side 184 og 185. Gjør after reading a-e. 
Øv på verbene: 
 

Infinitive Past tense perfect participle 

dig(grave) dug dug 

do(gjøre) did done 

draw(tegne) drew drawn 

 
 
 

Norsk Til 

fredag 

 

 

❏ Jeg skal kunne forstå det jeg 

leser. 

❏ Jeg skal kunne setninger som 

gir mening.  

 

 

Les minst 15 minutter hver dag i stillelesingsbok. Skriv en halv side om hva du har lest. 
Lever på google classroom.  
 

 
 
 
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 de fem smakene vi 

har på tunga. 

søtt 
salt 
surt 
bittert 
umami 
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Samfunnsfag  ❏ Jeg kan forskjellen på bruk og 

misbruk 
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