
Ukeplan uke 15 

 
• Denne uka er 7. trinn delt inn i 2 kohorter. Gruppene kommer til å være to dager på skolen, to dager på uteskole og det blir en dag 

hjemmeskole for begge grupper. 

• Elevene møter på skolen hver dag, på to forskjellige tidspunkt. 

• De dagene elevene har uteskole, møter de klokka 09.00 på skolen, men kan dra rett hjem etter endt uteskole.  

• Elevene som har ordinær skoledag møter til vanlig tid (08.30), og avslutter til vanlig tid.  

• På uteskoledager trenger ikke elevene ha med seg bøker, men de bør ha med varmt tøy, mat og drikke (gjerne både kald og varm 

drikke). De kan ha med seg leker/sportsutstyr på eget ansvar. Telefon og bærbar høyttaler (liten) er også tillatt, for øving/filming til 

avslutning.  

• På vanlige skoledager tar elevene med seg bøker til fagene som står på planen for gjeldende dag.  

• Husk: svarfrist for “Utviklingssamtale, vår 2021”, onsdag 14.april. Innen da må vi få tilbakemelding på om dere ønsker eller ønsker ikke å 

ha samtale.  

  



Ukeplan uke 15 
 

MANDAG 
7A 

HJEMMESKOLE 

MANDAG 
7B 

PÅ SKOLEN 

TIRSDAG 
7A 

PÅ SKOLEN 

TIRSDAG 
7B 

UTESKOLE 

ONSDAG 
7A 

UTESKOLE 

ONSDAG 
7B 

PÅ SKOLEN 

TORSDAG 
7A 

PÅ SKOLEN 

TORSDAG 
7B 

UTESKOLE 

FREDAG 7B 
HJEMMESKOLE 
7A UTESKOLE 

08:30 – 
09:45  

Norsk Skriver 
videre på 
teksten vi 
begynte på i 
forrige uke 
  

Norsk 
Skriver videre på 
teksten vi begynte 
på i forrige uke 

Matte 
(1/2års test) 

UTESKOLEDAG 
09.00-13.30  

UTESKOLEDAG 
09.00-13.30 

Norsk 
Skriver videre på 
teksten vi 
begynte på i 
forrige uke 

Norsk 
Skriver videre på 
teksten vi 
begynte på i 
forrige uke 

UTESKOLEDAG 
09.00-13.30 

 7A  
UTESKOLE 
Oppmøte kl. 
09.00 på 
skolen. 
Vi går til 
Husøy  

 7B 
Norsk 
Opplesing 
av tekster 

09:45 – 
10:00  

               

10:00 – 
11:00  

Engelsk: se 
Teams for 
opplegg 

 Matte 
Geometri og 
repetisjon 

Matte 
(1/2års test) 

Vi drar til 
Fjærholmen 
Det blir faglige 
aktiviteter 

Vi drar til 
Fjærholmen 
Det blir faglige 
aktiviteter 

Matte 
Geometri og 
repetisjon 

Engelsk Vi drar til 
HUSØY ARENA 
Der skal vi ha 
ulike aktiviteter 
og spill/leker 

Ha med klær 
etter vær. 
Det kan være 
sur vind. Husk 
noe på ører 
og hender.  

7B   
Engelsk  

11:00 – 
12:00  

Spis/storefri  Spis/storefri  Spis/storefri  Spis/storefri  Spis storefri   

12:00 – 
13:00  

Naturfag: 
Regnskogen  

K&H 
Linoleumstrykk 

Norsk 
Skriver videre på 
teksten vi 
begynte på i 
forrige uke 

Ha med klær etter 
vær. Det kan være 
sur vind. Husk noe 
på ører og hender. 

Ha med klær 
etter vær. Det 
kan være sur 
vind. Husk noe 
på ører og 
hender. 

KRLE K&H 
Linoleumstrykk 

Ha med klær 
etter vær. Det 
kan være sur 
vind. Husk noe 
på ører og 
hender.   

7A Uteskole 
 
  

7B Gym 

13:00 – 
13:15  

               

13:15– 
14:20  

Gym: se opplegg 
i Teams 

K&H/utegym 
Linoleumstrykk 

   
 

DIVERSE K&H/utegym 
Linoleumstrykk 

Ta med: 
Klær 

7A ferdig kl. 13.30 
  



Mat og drikke 
Leker/spill? 

7B Gym 

 

 Lekser for uka 

Norsk - Jobbe med teksten (krim, fortelling eller sann historie). Den skal være klar til innlevering/opplesing på fredag. Informasjon om 
oppgaven finner du i mappa «hjemmeskole» fra uke 14. 
 

- De som ikke er ferdige med følgende oppgaver i Zeppelin språkbok må også gjøre disse ferdig til fredag. 
 

Engelsk Gjøre ferdig oppgavene som står beskrevet i Engelsk for uke 15 i Teams. 

 


