
7.trinn Uke 2 (11.1. – 15.1.)   

 
 

Hei!  
Tenk da er vi godt i gang med siste halvdel av 7. trinn og 
tiden på Brattås. Det har vært en kjempefin oppstartsuke. 
Det ser ut som om elevene våre synes det var bra å starte opp igjen. Det har vært god 
stemning i klassen. Deilig at det var kommet litt snø ute, noen kom i gang med aking, ellers 
er det mye fotball på mange. 
Vi hadde noen runder med klær – det var kaldt og mange var kledd altfor dårlig. Dette ble 
mye bedre utover uka. 
 
Vi startet opp med Vår fantastiske VERDEN som dybdelæringsprosjekt. Det kan dessverre 
ikke bli Verdensmesse i år, men vi har noen andre tanker. 
 
I norsk hadde vi en oppgave der elevene skulle skrive om året 2020. Her var det mye artig 
lesing og mange hadde skrevet veldig mye. Vi tenker det er bra å tenke over hva en faktisk 
har vært med på og gjort i året som gikk. Det har ikke bare vært Korona ☺ 
 
Vi prøvde oss på å ha en delingstime til i uka, nemlig mandag. Det synes vi var så bra at vi 
fortsetter med dette en tid fremover.  
 
 
 
 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 

 
 
 

 

Timeplan uke 2 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Oppstart   
Norsk/  
Matte 

TEMA   Norsk/ 
 Matte  

Dagens Greie 
TEMA   

Norsk   

09.55-10.15   Friminutt    Friminutt Friminutt   Friminutt   Kafé 

10.15-10.35   Mat    Mat Mat Mat   Kafé 

10.35-12.00   Norsk/ 
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 

Norsk: Fagtekst – les teksten 
som er lagt inn i OneNote om 
hva Bærekraftig utvikling er.  
Svar på spørsmålene som ligger 
i OneNote. 
 

 Engelskgruppa:  
Gå inn i OneNote så ser dere hva 
dagens arbeid er.  
Homework: 
OneNote – «Week 2» 

  

T 
I 
R 
S 
D 
A 
G 

Norsk: Midgard boka s. 114-116 
Vi leser fagtekst. 
Her skal du også lese kart.  
Spørsmålene ligger i OneNote.  
 

Campus Matte: 
 Gjør oppgavene som 

ligger klar til deg. 
 Bruk kladdeark og tegn 

tenkebokser til 
oppgavene. 

 
 

O 
N 
S 
D 
A 
G 

  Engelskgruppa:  
Gå inn I OneNote så ser du leksa 
der under Engelskgruppa. 
Husk å øve på ordene. 
Homework: 
OneNote – «Week 2-part 2» 

Gymtøy  

T 
O 
R 
S 
D 
A 
G 

Norsk: Leksa står i OneNote 
 

Campus Matte: 
 Gjør oppgavene som 

ligger klar til deg. 
 Bruk kladdeark og tegn 

tenkebokser til 
oppgavene. 

  Kafé fredag 

SOSIALT 

 

SMART-karakteregenskaper: Læringsglede 

• Det er når vi liker å lære nye ting og vet hvordan vi skal 

jobbe for å få ny kunnskap. 

FOKUSORD: 

Læringsglede 
 

Tenkeboks 
 

Konstruksjon 
 

Sør-Amerika 
 

Ekvator 
 

Regnskog 
 

Klimasoner 
 

Menneskeskapt landskap 
 

Tekstbinding 
 

 
 

 

MATTE 

 

Tema: Tekstoppgaver 

• Jeg kan bruke tenkebokser til å løse en tekstoppgave. 

• Jeg kan bruke passer og linjal til å konstruere sirkler og 
vinkler. 

NORSK 
 
 
 

Tema: Ja, faktisk 

• Fagtekster – å lage en radioreportasje.  

• Tekstbinding.  

ENGELSK Tema:  Reading and understanding 

• Engelskgruppa: Lese, skrive og snakke – høyfrekvente ord. 

•  
 

TEMA 
 
 

Tema: Verden 

• Jeg kan beskrive geografiske hovedtrekk i ulike deler av 
verden og reflektere over hvordan dette påvirker 
menneskene som bor der. 

• Regnskog – ørken – slette.  
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