
7.trinn Uke 48 (23.11. – 27.11.)   
 
 
Hei! 
Det er god stemning i klassen om dagen. Vi har også fått en ny hyggelig jente, Viktoria, som 
har startet opp hos oss. Vi har også fått en ny pedagog i Berit Poulsen som skal være litt hos 
oss. Hver morgen åpner vi klasserommet klokken 08.00 – det er veldig hyggelig at så mange 
kommer tidlig og prater litt med oss. På fredag fikk vi også ekstra skryt av 
rengjøringspersonalet for at vi har et ryddig og fint klasserom og base. Det setter vi ekstra 
pris på.  
 
Klassen hadde vært så flinke i engelsken at de fikk se «Den fantastiske 
Mikkel rev» på film. Hyggelig at Hung og Sindre bidro med hver sin kake.  
 
Vi regner med at munnbindene vi syr blir ferdige på mandag. Disse håper vi 
de vil bruke når de tar buss og der det er anbefalt at det brukes munnbind.  
 
I naturfag var noen tøffe da de smakte på harebæsj. Det har vært 
spennende å lære litt mer om fordøyelsen til mennesker og drøvtyggerne. Denne uka skal vi 
se litt nærmere på den fantastiske menneskehjernen.  
I norsk fortsetter vi med diktat på fredag – husk underskrift på disse (sendes hjem 
mandager). Husk også underskrift på gangeprøven. Vi skal også starte opp med å lage en 
presentasjon som skal presenteres for klassen. Her bruker vi tema «De store oppdagerne» 
slik at elevene allerede har mye kunnskap de skal bruke til å lage og fremføre en 
presentasjon. 
 
 
 
Hilsen Elin og Silje   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timeplan uke 48 

Klokka:   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   Fredag   

08.25-09.55   Oppstart   
Norsk   

TEMA   Matte/Norsk   
Delingstime   

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   Matte  Norsk   TEMA   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 tekstbok: s. 108 – 111 
Gjør oppgavene på s. 111 
 
Øveord uke 48 

 Engelskgruppa: Se i OneNote. 
Du skal gjøre tilpasset The 
Legend of the Lost Girl i Explore.  
 

  

T 
I 
R 
S 
D 
A 
G 

Kaleido tekstbok: s. 120 – 121 
Les teksten, her må du studere 
bildene godt. 
Svar på spørsmålene s. 121 
 
Øveord uke 48 

Campus Matte: 
« Se undervisnings-

filmen, svar på 
oppgavene og 
evalueringen  

« Øv gangetabell, ny 
gangeprøve fredag! 

 
 

O 
N 
S 
D 
A 
G 

Midgard side 24: Les om 
Aztekerriket. 
Skriv fem faktasetninger om 
aztekerne i OneNote-
Samfunnsfag- Aztekerriket 

 Engelskgruppa: Jobb minst 10 
minutter på Explore øving. Gå 
inn i OneNote under 
engelskgruppa se hva leksa for 
uka er Monster Gallery.  
Homework: 
Leksa finner du i OneNote- 
Engelsk-Homework week 48. 

Gymtøy  

T 
O 
R 
S 
D 
A 
G 

Kaleido Tekstbok: s 115 – 118 
Svar på spørsmålene 1 – 5. 
Det blir diktat med øveordene 
for uke 48 
 

Campus Matte: 
« Se undervisnings-

filmen, svar på 
oppgavene og 
evalueringen  

« Øv gangetabell, ny 
gangeprøve fredag! 

  Kafé fredag 

SOSIALT 

 

SMART-karakteregenskaper: Utholdenhet 
• Det er når vi holder ut selv om vi har lyst til å gi opp. 

FOKUSORD: 

Utholdenhet 

Gjennomsnitt 

Typetall 

Koloni 
 

Urfolk 
 

Hjernen 
 

Storehjernen 
 

Lillehjernen 
 

Presentasjon 
 

Tale 
 

MATTE 

 

Tema: Statistikk 
• Jeg kan regne ut gjennomsnittet av flere tall. 
• Jeg kan forklare hvordan jeg finner typetallet i et 

tallmateriale. 
NORSK 
 
 
 

Tema: Helt fantastisk 
• Diktat 
• Hvordan holde og lage en god presentasjon 

ENGELSK Tema:  Reading and understanding 
• Engelskgruppa: Leseteater 

 

TEMA 
 
 

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


