
Ukeplan for 7. trinn   -  uke 35 – 2020
Hjemmeside: herstadskole.no

Tema for perioden: Demokrati og medborgerskap.  "Hvem bestemmer".

Norsk: "Lær å lære" - På spor etter forfatteren.

Matematikk: Titallsystemet. Repetisjon av grunnleggende regnearter.

Engelsk: "Online".

Samfunnsfag: Vårt demokrati.

Naturfag: Samspill i naturen.

KRLE: Livssyn.

Sosialt:                               ANSVAR, OMSORG, RESPEKT.     

SMART karakteregenskaper:

Leirskoleoppholdet ser ut til å bli som avtalt - dvs. i uke 39.-
Foreldremøte blir torsdag 3.september kl. 18.00. Se invitasjon som kommer denne uka. Flott hvis vi 
får tilbake svarslippen så raskt som mulig.

-

Leksetid for 7. trinn blir mandager og torsdager i klasserommet, med start fra uke 36.-
Vi prøver igjen med uteskole fredag denne uka. Vi går til Hella og er ute hele dagen.-
I uke 35 er det nasjonal lusekampanje. Se link under.                                  -
https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-pa-
skole_bokmal_host2020.pdf
Fredag 4. september skal vi på høsttur med Meginbåtene hele dagen. Vi møter opp på skolen 
kl.08.00. med sykkel, hjelm og refleksvest, og sykler samlet til Knarberg. Vi regner med å avslutte 
dagen slik at alle er hjemme til vanlig tid. Elevene må ha med klær etter vær og godt med mat og 
drikke. Ta gjerne med egen redningsvest (ikke oppblåsbar).  De som ikke har redningsvest, kan 
låne på Knarberg.

-

Fysak blir i år mandager kl. 11.35 til 12.00 med Ole på håndballbanen.-
Elevene må ha innesko på skolen.-

INFO:

Uke 35
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Lekser:

Lekser til tirsdag: Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag:

Lese 15 min. i "Herstad-
bok".

Lese 15 min. i "Herstad-
bok".

Lese 15 min. i "Herstad-
bok".

Lese 15 min. i "Herstad-
bok".

Matte: 
Gjør to hele oppgaver fra 
arbeidsplan uke 34/35 i 
kladdeboka.

Norsk:
Gjør ferdig oppg. 3b-3e s. 
17 i Språkboka.

Matte: 
Gjør to hele oppgaver til fra 
arbeidsplan uke 34/35 i 
kladdeboka.

Norsk:
Det må være bokbind på 
alle bøkene! 

Norsk:
Skriv ferdig plakaten 
nederst på s. 13 i 
Språkboka.

NB!
Hvis du har egne 
øretelefoner som kan 
brukes til PC'en, så er det 
fint om de kan ligge i 
boksen på skolen.

Naturfag: 
Les side 8, 9 og 10 i Globus 
Naturfag boka. 

Naturfag: 
Les side 11, 12 og 13 i
Globus Naturfag boka.
Gjør ferdig forsiden i 
arbeidsboka til kap.1.
"Samspill i naturen"

NB!
PC'en må lades hjemme 
HVER ENESTE dag!

Engelsk:
De som har, tar med "Attack 
Your Grammar" fra i fjor.

Les minst 15 min. i hylleboka hver eneste dag. 
NB!  Skriv leselogg etter at du har lest (ark som du får på skolen).

-

Sette bokbind på alle fagbøker som dere har fått.-
Lese gjennom, fylle ut og signere skjema om leksetid. Leveres tilbake til skolen så raskt som mulig.-
Elevene har fått med seg skjema om HPV vaksinasjon. Vi ber om at svarslipp blir levert tilbake 
innen fredag 28.aug.

-

Elevene får også med seg spørreskjema og trivselsregler fra Vassfaret leirskole  denne uka. Det må 
fylles ut og signeres innen fredag 4. september.

-

PC'en må lades hjemme hver dag - slik at den er fulladet når skoledagen begynner.-
PC'en skal være med til skolen hver dag.-

Ukelekser:

Timeplan

Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30-10.00 Samling
Norsk

K&H? KRLE        Naturfag Utegym?

10.00-10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

10.15-11.15      Matematikk Matematikk Norsk Matematikk Norsk?

11.15-11.35 Mat Mat Mat Mat Mat

11.35-12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt

12.00-13.00        Engelsk Norsk K&H Samfunnsfag Musikk?

13.00-13.15 Friminutt Slutt 12.50 Friminutt Friminutt Friminutt

13.15-14.15 Naturfag

Slutt kl. 14.15

    Arbeidstime

Slutt kl. 14.15

        Engelsk
  
  Slutt kl. 14.15

  Klassens time?

    Slutt kl. 13.50

Skole-sms: melding til 59444203  
Eksempel: «7 Lars er syk i dag. Mvh Petter Olsen».  
Mail:  
Anne Kari: anne.kari.jahnsen@faerder.kommune.no
Heidi:       heidi.rostad@faerder.kommune.no     Tlf: 41 20 28 15
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