
7.trinn uke 43  
19.10 – 23.10  

 

Informasjon 

Vi forbereder oss til utviklingssamtalene som 
begynner i uke 44. Disse skal helst foregå på 
Teams, vi ber de som har ønske om å ha 
samtalen på skolen si fra.  

Obs–obs: Forandringer på timeplanen:    
A og B bytter gymdag, noen av de andre 
fagene bytter også litt plass.  

 

 
 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. 

Norsk: Jeg kan uttrykke og begrunne egne 
standpunkter og vise respekt for andres. 

Matematikk: Statistikk: Jeg kan samle inn data, 
lage tabell og diagram med resultatene. 

English: I can read about the Declaration of Human 
Rights in English. 

Naturfag: Jeg vet forskjellen på vær og klima.  
 
Samfunnsfag: Jeg kan jobbe med gruppa mi og 
presentere forslagene våre. 

 

Periodens tema:  Hvem bestemmer? 
(LK20 Demokrati og medborgerskap) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. På onsdag blir det gloseprøve og verbprøve i engelsk.  

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: watch these 3 films. Make sure to turn the text on if it isn’t there: 
https://www.youtube.com/watch?v=HHNfaPuoZHM 
https://www.youtube.com/watch?v=VLwXtvLPWzA  
https://www.youtube.com/watch?v=CC7_glf2snc  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Practice the words and the verbs well, we will have word-test Wednesday.  
Read and listen to the text about Human Rights in BF/OneNote. 
 
No: Se link i OneNote, og svar på spørsmål til teksten. 
 
7A: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 
7B: Husk gymtøy! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No: Se link i OneNote, og svar på spørsmål til teksten. 
  
Ma: 30 min www.smartøving.no 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HHNfaPuoZHM
https://www.youtube.com/watch?v=VLwXtvLPWzA
https://www.youtube.com/watch?v=CC7_glf2snc
http://www.smartøving.no/
http://www.smartøving.no/


 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

uttrykke, begrunne, hovedpåstand, argumentasjon, nyansere påstander, debatt  

English:      
Practice understanding. Practice writing the words. Practice saying the words right.  

Step 1  
 Declaration = erklæring 
 Rights = rettigheter 
 Translate = oversette 
 Broken into = delt opp i  

Step 2  
 Declaration = erklæring 
 Rights = rettigheter 
 Translate = oversette 
 Broken into = delt opp i 
 Liberty = frihet 
 Security = sikkerhet 
 Cultural life = kulturlivet  

Irregular verbs  
Norsk   Infinitive – (infinitive)  Past tense – (preteritum)  Past patriciple – (perfektum partisipp)  

Å  gjøre 

Å  tegne 

Å  drømme 

To  do 

To  draw 

To  dream 

  

 did 
 drew 
 deamt  

Have / has  done 

Have / has  drawn 

Have / has  dreamt 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 

no K&H utv eng mus eng utv. ma 
FYFO FYFO 

Arb.pl Arb.pl 

10.05 
10.25 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.25 
11.25 

nat K&H eng utv eng mus ma utv. ma krle 

11.25 
11.45 

Spising Spising Spising Spising Spising 

11.45 
12.05 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

12.05 
13.15 

K&H no samf samf utv nat samf samf krle ma 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H nat  Krøv utv nat Krøv no no 

14.15 
14.45 

Leksetid Leksetid Leksetid fri 

Fravær meldes på Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: “7 Ola er syk i dag. Hilsen Kari.” 
Tlf teamkontor 7: 40 90 56 33 (OBS: tlf virker veldig dårlig / Ikke sms til dette nr!)    


