
7.trinn uke 38  
14.09 – 18.09  

 

Informasjon 
Husk foreldremøtet for 7. trinn 15/9 kl 19.00 
Kun en forelder pr elev.  Hold avstand! 
A gruppa sitter i ”trappen” i Aulaen, B gruppa 
sitter på stoler på gulvet.  
Siri noterer deltakere ved inngangen. 
(smittesporing) 
 
Fremdeles mangler en del innesko, nå 
begynner det å bli vått og kaldt ute.  

Bokbind mangler på mange bøker. Dette må 
ordnes. 

Vi skal ut to timer mandag for å finne 
sopp. Ha på gode sko og klær til 
skogstur. 

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan rekke opp hånda, vente på 
tur og lytte til den som snakker. 

Norsk: Jeg kan analysere setninger med verbal, 
subjekt, direkte objekt, indirekte objekt og adverbial. 

Matematikk: Jeg kan regne med negative tall. 

English: I know why Martin Luther King jr. is an 
important person in history. 
 
Samfunnsfag: Jeg vet hva frivillige organisasjoner 
betyr for det norske samfunnet. 

 

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: Practice this weeks verbs. 
          Stairs 7. Read and translate. Practice reading aloud.                                                                
          Step 1 p 220, Step 2 p 221-222 
Tema: Vi lærer om gode forbilder før og nå.  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
Eng: Your homework is on OneNote →English→ week 38 
Samf: Du finner leksa i OneNote samfunnsfag → uke 38 
7B: Husk gymtøy! 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No 7B: Gå inn på disse 3 sidene, les og gjør øvelsen nederst på hver side: 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99240 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99239 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99238 
Ma: 0,5 time www.smartøving.no  
7A: Husk gymtøy! 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
No 7A: Gå inn på disse 3 sidene, les og gjør øvelsen nederst på hver side: 
Ma: Mattedrill. Husk også retting og underskrift på forrige ukes. 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99240 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99239 
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99238 

 

http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99240
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99239
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99238
http://www.smartøving.no/
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99240
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99239
http://norsksidene.no/web/PageND.aspx?id=99238


 

 
Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Setningsanalyse, verbal, subjekt, direkte objekt, indirekte objekt, adverbial 

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

Step 1  
  

Step 2  
  

Step 3  
  

Irregular verbs  
Norsk   Infinitive - Infinitiv  Past tense - preteritum  Past patriciple – perfektum partisipp  

Å bygge 

Å brenne 

Å kjøpe 

To build 

To burn 

To buy 

  

  built 
  burnt 
  bought  

Have / has  built 
Have / has  burnt 
Have / has  bought 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.50 
10.05 Sopp- 

tur             
 
 

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 

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 

Sopp- 
tur 

samf samf no no samf samf krle ma 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H nat Krøv Krøv no no nat 

14.30 
54.00 

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!)    


