
7.trinn Uke 49 (30.11. – 4.12.)   
 
 
Hei! 
 
I desember setter vi av tid til en rolig start på skoledagen med en 
liten adventsstund. Vi tenner lys, synger og åpner kalenderen vår. I 
kalenderen venter det en liten overraskelse for dagen. Vi skal også 
følge med på NRKs julekalender Stjernestøv. 
 
Det er meldt litt kaldere fremover. Vi ser at elevene våre fryser litt når de skal ut. Det er jo 
den tiden de helst ikke gidder å kle seg for mye. Men det kan være lurt å ha på lue, hansker 
og litt ekstra i halsen.  
 
Det blir jobbing med presentasjonene i norsk denne uka. Vi tar ingen diktat, men underskrift 
på sist ukes er viktig. Det var en vanskelig diktat med mange kinkige ord. 😊"#$% 
Fredag blir det siste runde med gangeprøve i denne omgangen. Noen er flinke til å øve og 
opplever god fremgang. Husk å få underskrift på prøven hjemme og lever den tilbake på 
skolen. 
 
Vi regner med å lese ferdig boka om «Gutten med den stripete pysjamasen». Vi skal også se 
filmen. Det blir valgfritt. Det er en sterk film og de som tenker at de ikke orker å se denne, 
kan få tilbud om å se en annen film. Vi har snakket mye om hva som skjedde i 2. verdenskrig 
med jødene og andre i konsentrasjonsleirene. Mange av elevene er veldig interessert i dette 
temaet.  
 
I år har vi ikke et eget juleverksted, men vi kommer til å lage litt juleaktiviteter i K og H 
timene frem til jul. 
 
Fredag skal vi gjennomføre den årlige elevundersøkelsen.  
 
 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 
 
 
 
 

 

Timeplan uke 49 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Oppstart   
Norsk   

Adventstund 
TEMA   

Adventstund 
Matte  

Adventstund 
Dagens Greie 
TEMA   

Adventstund 
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 

Kaleido nettoppgaver 7  
Substantiv. 
Link i OneNote.  
Husk å legg inn skjermutklipp i 
OneNote.  
 

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

  

T 
I 
R 
S 
D 
A 
G 

Kaleido nettoppgave 7 
Språk og stil 
Link i OneNote 
Husk å legg inn skjermutklipp. 
 

Campus Matte: 
« Se undervisnings-

filmen, svar på 
oppgavene og 
evalueringen  

« Øv gangetabell, ny 
gangeprøve fredag! 

 
 

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 49. 

Gymtøy  

T 
O 
R 
S 
D 
A 
G 

Øv på presentasjonen din. Har 
du mye igjen så må du jobbe 
litt med den.  

Campus Matte: 
« Gjennomfør den 

statistiske 
undersøkelsen din 

« Øv gangetabell, ny 
gangeprøve fredag! 

  Kafé fredag 

SOSIALT 

 

SMART-karakteregenskaper: Omsorg 
• Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier 

eller gjør. 

FOKUSORD: 

Omsorg 
 

Statistisk undersøkelse 
 

Sentralmål 
 

Inkariket 
 

Konstruktiv 
 

2 stjerner og et ønske 
 

Adventstid 
 

Gode ønsker 

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. 

ENGELSK Tema:  Reading and understanding 
• Engelskgruppa: Lese, skrive og snakke. 

 

TEMA 
 
 

Tema: Menneskehjernen og de store oppdagerne 
• Hvordan fungerer vår fantastiske hjerne. 
• Europeernes oppdagelsesreiser år 1200-1600. 


