
7.trinn uke 39    
21.09 – 25.09  

 

Informasjon 
 
Takk for engasjert og hyggelig fremmøte på 
foreldremøtet. Referat blir snart lagt ut på 
hjemmesiden. 

 
 
 
 

Ukas mål 
Sosialt mål: Jeg kan rekke opp hånda, vente på 
tur og lytte til den som snakker. 
Norsk: Jeg vet hva det vil si å tolke personer, 
handling og tema i en tekst. Jeg kan skrive en 
reflekterende tekst. 
Matematikk: Jeg kan bruke formler i Excel. Jeg kan 
sette opp et ryddig regnskap.  
English: I can use verbs in the right tense in a 
sentence. 
Samfunnsfag: Jeg kan bidra til gruppearbeidet om 
en frivillig organisasjon. 
Naturfag: Jeg kjenner til mange nyttige 
bruksområder for sopp. 

Periodens tema:  Alle sammen sammen! 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng:  
Step 1: Read your paper in BF about Emmeline Pankhurst, finish the task-paper you have 
about the text. Practice reading and translating. You can also listen to it here: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/emmeline-pankhurst 
Step 2: TB p 226 and 227. Practice reading and translating. Answer the questions on page 228 
in OneNote → week 39. 
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Finish the verb papers in BF. Listen 10 min to your audiobook on OxfordOwl. 
 
No: Skriv ferdig den reflekterende teksten med innledning, hoveddel og avslutning. Husk å få 
fram tankene dine, og vis til eksempler i teksten. Skriv inn i One Note. 
 
7B: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: Jobb 0,5 t med www.smartøving.no 
 
Samf: Jobb med din del av gruppearbeidet og slik at det er klart til å presenteres i 
samfunnsfagtimen. Husk på å fordele oppgaver og å øve. 
 
7A: Husk gymtøy! 
 

fredag 
Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: Lever mattedrill uke 39. Jobb godt med retting fra uke 38 og få underskrift. 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/emmeline-pankhurst
http://www.smartøving.no/


Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Skjønnlitteratur, sakprosa, tolke, reflektere, tenkeskrive  

English:      
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words 
right.  

Step 1  

Education – utdanning 
Match – fyrstikk 
Fence – gjerde 
Fine – bot 
Chain – kjede/lenke 
 

  

Step 2  

Education – utdanning 
Match – fyrstikk 
Fence – gjerde 
Fine – bot 
Chain – kjede/lenke 
Widow – enke 
Translate – oversette 
Governess – privatlærer/guvernante 
  

Irregular verbs  
 
Norsk   

 
Infinitive - Infinitiv  

 
Past tense - preteritum  

 
Past patriciple – perfektum partisipp  

Å fange 

Å velge 

Å komme 

To  catch 
To  choose 

To  come 

  

  caught 
  chose 
  came 

Have / has  caught 
Have / has  chosen 

Have / has  come 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.50 
10.05 

no K&H ma eng mus eng krle ma 
FYFO FYFO 

Arb.pl Arb.pl 

10.05 
10.25 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.25 
11.25 

nat K&H eng nat eng mus ma krle 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 no no samf samf krle ma 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H ma nat Krøv Krøv no no nat 

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 dårlig / Ikke sms til dette nr!)    


