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Kort og godt – informasjon 

 Minner om skift i garderoben  

 Alle må i løpet av denne uken ha med seg innesko, gjerne noen du også kan bruke i 

gymtimen. 

Ukelekse i leseheftet. Husk å krysse av på skjema når du har lest og gjort alle oppgavene for 

uken.  

Lekser på: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
Matte: 

Fyll ut arket “dagens 

tall”, tallet er 22. 

 

 

Norsk:  

Les teksten 

om 

“Universet” som du har i 

leseheftet ditt. Svar på 

de lilla oppgavene. Skriv 

svarene dine i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

Norsk:  

Les teksten 

om 

«Universet» 

som du har i leseheftet 

ditt. Svar på de gule 

oppgavene. Skriv 

svarene dine i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

  

 

Matte: Test deg selv i 

gangetabellen:  

https://www.gangetabe

llen.net/ 

Prøv deg frem i 15 

minutter. 

 

 

Norsk: 

Les teksten 

om 

“Universet” 

som du har i leseheftet 

ditt. Svar utfyllende på 

de grønne oppgavene. 

Skriv svarene i norsk 

skrivebok. Husk overskrift 

og dato på leksen. 

 

Engelsk: 

Read page 

41 and 42 in 

Quest. Translate. Look at 

glossaries page 43, and 

write them down in your 

book.  

 

 

 

 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt 
08.25-

09.55 

Matte Matte / engelsk Matte Norsk Norsk 

Friminutt 
09.55-

10.15 

Sone 1 Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 

Lunsj 

10.15-10.35 

2.økt 
10.35-

12.00 

Matte / spill Engelsk / matte Norsk Tema Musikk 

Friminutt 
12.00-

12.25 

Sone 2 Sone 3 Sone 1 Sone 2 Sone 3 

3.økt 
12.25-

13.15 

Gym Tema Tema FYSAK /Klassens 

time 

K/H 

Friminutt 
13.15-

13.30  

Sone 3  Sone 2 Sone 3 Sone 1 

4.økt 
13.30-

14.15 

Gym Tema Tema  K/H 

https://www.gangetabellen.net/
https://www.gangetabellen.net/


Tema og mål for uken: 

Hei hei! 

Fra og med denne uken vil det være noen endringer i timeplanen. Endringene vil ikke ha noen stor 

konsekvens for elevene, men vi har flyttet på noen fag. Dette har vi gjort slik at Gry skal ha best mulig 

utbytte av studiedagene sine, og at vi er mest mulig to lærere i klasserommet samtidig. Dette gir oss 

større muligheter til tilpasset opplæring i mindre grupper eller mer todeling. Vi prøver denne «endringen» 

frem til jul. 

Dybdelæring: denne uken er det valg i USA – og vi følger med på valgresultater. Vi oppsummerer hva vi 

kan om USA og om amerikanske politikk, før vi går over til norsk politikk og blir bedre kjent med de 

norske partiene.  

Gry fortsetter med samtaler denne uken, samt noen i uke 46. 

Førstkommende tirsdag skal vi se på «Mitt drømmehjem»-utstillingen til 7.klasse i aulaen! Det blir 

spennende       

I skolegården har vi nå fått spennende leker på asfalten, alt fra paradis, stigespill og tallrekke. Dette gjør 

friminuttene fremover enda mer spennende, spesielt nå i disse «soneinndelte» friminuttene vi har for 

tiden. 

 

Hilsen Helene og Gry 

ELEVFERDIGHETER 

OG SOSIALE MÅL  

 Jeg er positiv når jeg samarbeider med 

medelever. 

 Jeg er kan forholde meg til regler rundt 

fotballbanen og oppsatte lag. 

 Jeg kan vise hensyn til de rundt meg. 

FOKUSORD 

 

Valg 

Resultater  

Dikt  

Adjektiv  

Body 

Gangetabellen 

Multiplikasjon 

MATTE TEMA: Gangetabellen og statistikk 

 Jeg kan 1, 2, 3, 4 og fem gangen. 

 Jeg kan lage et søylediagram 

 Jeg kan delta i spill og lek på en rolig og 

kontrollert måte 

NORSK TEMA: Del et dikt 

 Jeg vet hva adjektiv er, og jeg kan bruke 

adjektiv riktig i tekst. 

 Jeg vet hva som kjennetegner et dikt 

 Jeg vet hva «å lese mellom linjene» er. 

ENGELSK TEMA: How the body work 

 I can listen to news in English 

 I can describe what my body needs. 

TEMA 

(Dybdelæring) 

TEMA: Politisk valg og norske partier  

 Vi snakker om valget i USA og oppsummerer.  

 Vi jobber med de norske partiene. Elevene blir 

delt inn i grupper hvor de skal «representere» ett 

parti hver og sette seg inn i partiet (målet gjelder 

for resten av perioden) 

KROPPSØVING  Aktiviteter i gymsalen 

 Jeg samarbeider med de jeg er på lag med 

 Jeg følger reglene i lek 

 Jeg håndterer et eventuelt tap 

SMART: 

Læringsglede, mot, 

samarbeid, 

lederegenskaper, 

nysgjerrighet og 

kreativitet.   


