
7.trinn uke 45  
02.11 – 06.11  

 

Informasjon 

Fredag skal vi gjennomføre 
elevundersøkelsen. 

Denne uka gjennomfører vi flere elevforslag: 

• De to siste timene fredag blir det 
filmfredag.  

• Fredag er hette-/luefredag for alle.  

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. Jeg kan være stille når andre snakker. 

Norsk: Jeg kan beskrive sjangertrekk ved intervju, 
nyhetsartikkel og reportasje.  

Matematikk: Jeg vet hva gjennomsnitt, typetall og 
median er.  

Naturfag: Jeg kan forklare hvordan skyer oppstår, 
og hva man mener med en front.  

English: I can make a presentation in English. 
 
Samfunnsfag: Jeg vet hvorfor Svartedauden gjorde 
folk i Norge litt mer likestilt.  

Periodens tema:   

Hvem bestemmer (og hvorfor)? 

(LK20 Demokrati og medborgerskap) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Write a text in OneNote Step1: at least 6 sentences. Step2: at least 9 sentences. 
You can choose to write about: 
1) A famous person that you like OR 2) A computer-game that you like.  
  

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Work on your Power Point for at least 15. minutes. Practice reading your text aloud.      
         Share your PP with Kristin.  
 
No: Dages nyhet. Ta med et utklipp, en kopi eller lenke/skjermdump av en nyhet de siste 
dagene som du synes er interessant. 
   
7A: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: 30 min www.smartøving.no  
 
Samf: les s 109-111 i Globus Samfunnsfag, gjør oppgave 1-5 på s 125. Skriv i OneNote 
 
7B: Husk gymtøy! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 

No: Salto 7A: Oppg. 1 og 2 s. 17. Skriv i OneNote. 
 

Ma: Mattedrill. Husk retting og underskrift! 

http://www.smartøving.no/


 

 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

 nyhetsartikkel, intervju, reportasje, ingress, brødtekst, oppfølgingsspørsmål  

English:     Det blir gloseprøve onsdag. 
Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words right.  

Step 1  
 
Biography – biografi 
Was born – ble født 
Grew up – vokste opp 
Invented by – funnet   opp av  
The aim is – målet er  
  

Step 2  
  
Biography – biografi 
Was born – ble født 
Grew up – vokste opp 
Invented by – funnet   opp av  
The aim is – målet er  
Musician – musiker 
Scientist – vitenskapsmann 
Politician - politiker 
  
Irregular verbs  

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

Å drikke 

Å kjøre 

Å spise 

To  drink 

To  drive 

To  eat  

 drank 
 drove 
 ate 

Have / has  drunk 

Have / has  driven  
Have / has  eaten 

  
 

Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
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 ma 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 nat samf samf film film 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H nat krøv no nat krøv film film 

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!)    


