
7.trinn Uke 50 (7.12. – 11.12.)   

 
 

Hei!  
Vi har hyggelige morgener om dagen. Flere elever kommer tidlig 
fra klokka 08.00 da vi åpner døra for dem. Adventsstund er 
alltid hyggelig, selv om å synge ikke er det som de liker best om 
morgenen.  
 
Det har vært mørkt og vått, så det er ikke så stas å være ute. Men heldigvis har vi nå fått 
åpning for å ha gymsal to av friminuttene i uka. Dessuten er vi ganske rause med dem på de 
verste dagene, slik at de får være inne i kaféen. 
 
Vi har meldt elevene på Kodetimen med Lær Kidsa Koding. Så vi skal prøve oss litt med 
koding i løpet av de to siste ukene før ferien.  
Det blir også presentasjoner av de store oppdagerne. Dere burde spørre om de kan holde 
den for dere hjemme. Mange har laget flotte PP presentasjoner. Kanskje det er noen av dere 

voksne som lærer noe nytt også. 😊 
 
Fredag gjennomførte vi elevundersøkelsen og så filmen «Gutten med den stripete 
pysjamasen»  
 
Alle munnbindene er nå ferdige, det tok litt lengere tid å få alle igjennom på symaskin – de 
er ikke helt selvgående der, selv om vi hadde håpet det. Nå blir det litt julepynt på mandag. 
Neste mandag markeres Lucia utendørs, slik at 1. trinn får gått tog ute. Så får vi lussekatter 
inne etterpå.  
 
Vi minner igjen om at pc skal være ferdig ladet når de kommer på skolen. Vi snubler rundt i 
ledninger i klasserommet. 
 
 
 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 

 
 
 
 

 

Timeplan uke 50 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Adventsstund 
Oppstart   
Norsk   

Adventsstund 
TEMA   

Adventsstund 
Matte  

Adventsstund 
Dagens Greie 
TEMA   

Adventsstund 
Norsk   

09.55-10.15   Friminutt    Friminutt Friminutt   Friminutt   Kafé 

10.15-10.35   Mat    Mat Mat Mat   Kafé 

10.35-12.00   Matte  Norsk   Norsk Engelsk   Matte   

12.00-12.25   Friminutt     Friminutt Friminutt   Friminutt   Friminutt   

12.25-13.15   
  

Leseøkt 
TEMA 

Engelsk   
  

Kroppsøving   
  
  

FYSAK   TEMA 

Leseøkt 

13.15-13.30   Friminutt      Friminutt   Friminutt   

13.30-14.15   TEMA   TEMA   Quiz 



 
 

 
 

 
Norsk  Tema Matematikk Engelsk Husk! 

M 
A 
N 
D 
A 
G 

Les teksten om Inkaene – 
solens sønner. 
Link finner du i OneNote. 

 Engelskgruppa:  
10 minutter Explore øving.  
Se i OneNote. Practice Monster 
Gallery  
 

  

T 
I 
R 
S 
D 
A 
G 

Gjør spørsmålene til teksten du 
leste i går. 

Campus Matte: 
 Test deg selv i 

statistikk 
Du finner frem slik: 
-Velg Alt Innholdet 
-Velg 3 Statistikk 
-Velg Test deg selv 
-Velg løype 

 
 

O 
N 
S 
D 
A 
G 

Midgard side 26:  
Les om inkariket. 
Skriv fem faktasetninger om 
inkane i OneNote-Samfunnsfag- 
Inkariket 

 Engelskgruppa: Jobb minst 15 
minutter på Explore øving. Gå 
inn i OneNote Get startet – 
explore the picture.  
Homework: 
Leksa finner du i OneNote- 
Engelsk-Homework week 50. 

Gymtøy  

T 
O 
R 
S 
D 
A 
G 

Se filmen om om Peru. 
Link ligger i OneNote 
Svar på spørsmålet. 

Husk underskrift på de tre 
gangeprøvene du har hatt! 
 

  Kafé fredag 

SOSIALT 

 

SMART-karakteregenskaper: Mot 

• Det er når vi tør å gjøre noe som er bra enda vi synes det 

er litt skummelt. 

FOKUSORD: 

Mot 
 

Glede 
 

Statistisk undersøkelse 
 

Sentralmål 
 

Konstruktiv 
 

2 stjerner og et ønske 
 

Inkariket 
 

Urfolk 
 

Trekanthandel 
 

Koding 
 

MATTE 

 

Tema: Statistikk 

• Jeg kan samle inn, presentere data i tabell og diagram og 
bruke hensiktsmessige sentralmål i egen statistisk 
undersøkelse. 

NORSK 
 
 
 

Tema: Helt fantastisk 

• Hvordan holde og lage en god presentasjon. 

• Jeg vet hvordan jeg skal gi konstruktiv tilbakemelding.. 

• Peru 

ENGELSK Tema:  Reading and understanding 

• Engelskgruppa: Lese, skrive og snakke - shopping 
 

TEMA 
 
 

Tema: Kodeklubben og de store oppdagerne 

• Kidsa Koder – kodeklubben.  

• Europeernes oppdagelsesreiser år 1200-1600. 
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