
7.trinn Uke 51 (14.12. – 18.12.)   
 
 
Hei!  
Nå går vi inn i årets siste skoleuke. Vi har en hyggelig adventsstund 
hver morgen. Vi tenner lys, sier gode ønsker for dagen og åpner 
kalenderen vår. I kalenderen fredag forrige uke overrasket vi klassen 
med pizza og saft. Alle fikk spist seg gode og mette. Vi brukte de 500,- kr vi hadde vunnet fra 
Gå-kampanjen i 6. trinn. 
 
Det er fortsatt mørkt og vått vær, så vi minner om å ha med godt med klær og regntøy. De 
fleste friminuttene må elevene ut, og så er 7. trinn heldige som får være inne i noen 
friminutt i løpet av uka. 
 
Vi avslutter temaet Europeernes Oppdagelsesreiser med en prøve i 
form av quiz torsdag denne uka. I tillegg til å lære om oppdagere og 
kolonisering har vi lagt vekt på å se sammenhengen mellom 
slavehandelen på den tiden og dagens Black Lives Matter-bevegelse. 
 
I norsk har elevene nå fått prøve seg på presentasjon ved hjelp av PP. 
Det har vært veldig fint å se at de har funnet ut mange spennende funksjoner i PP 
programmet, samt at de har utfordret seg selv med å tørre å snakke i klassen. Vi har hatt 
spesielt fokus på hvordan vi gir tilbakemeldinger – to stjerner og et ønske.  
 
På mandag blir det Lucia-tog med 1. trinn ute – etterpå får vi lussekatter inne. Tirsdagen blir 
det servert grøt i klasserommet. Så det blir grøtfest i vår kohort. Ta gjerne på deg nisselue 
denne dagen. Siste skoledag fredag slutter elevene klokken 12.00 – Det blir en felles 
avslutning for alle klassene via skjerm og teams. Vårt innslag er med piano og blokkfløyte. 
Det kan hende at elevene også har vært så greie at Nissen kommer en tur. Husk at vi må ha 
matpakke denne dagen.  
 
VI ØNSKER DERE ALLE  
EN RIKTIG GOD JUL  
OG ET FREDFULLT NYTT ÅR! 
 
Oppstart etter juleferien er  
mandag 04.01. klokken 08.25. 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 

Timeplan uke 51 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Adventsstund 
Oppstart   
Norsk   

Adventsstund 
TEMA   

Adventsstund 
Matte/Norsk  

Adventsstund 
Dagens Greie 
TEMA   

Adventsstund 
 Juleavslutning 
i Teams 

09.55-10.15   Friminutt    Friminutt Friminutt   Friminutt   Kafé 

10.15-10.35   Mat    Mat Mat Mat   Kafé 

10.35-12.00   Matte  Grøtfest  
fra 11-12 

Naturfag 
Øyet 

Film Samling i 
klasserommet 

12.00-12.25   Friminutt     Friminutt Friminutt   Friminutt   Skoledagen 
slutter kl 
12.00 
 
 

 
God Jul og 

Godt Nytt År! 

12.25-13.15   
  

Leseøkt 
TEMA 

Engelsk   
  

Kroppsøving   
  
  

FYSAK   

Leseøkt 

13.15-13.30   Friminutt      Friminutt   

13.30-14.15   TEMA   TEMA   


