
7.trinn uke 44 
26.10 – 30.10   

Informasjon 

Denne uka starter vi med 
utviklingssamtaler på Teams. Eget skriv 
sendt hjem som ranselpost. 

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. Jeg kan lukke munnen når andre 
prater. 

Norsk: Jeg kan finne setningsleddene verbal, 
subjekt, direkte objekt og adverbial i en setning. 

Naturfag: Jeg vet hvordan vind oppstår, og hva 
vannets kretsløp er.  

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

English: I know how one single person can help 
change the society. 
 
Samfunnsfag: Jeg vet hvordan Norge samarbeider 
internasjonalt. 

 

Periodens tema:  Hvem bestemmer? 

(LK20 Demokrati og medborgerskap) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord.  (ikke gloseprøve denne uka) 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 

Eng: Read this book: https://www.storylineonline.net/books/house-that-jane-built/  
         (Maybe you don’t understand everything, but we will talk about it and explain in class.)  
         Write 5 words from the text you read that you did not understand in One Note → week 44  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Use at least 5 of this week’s words in the cartoon about Halloween. Look at OneNote 
week 44 for the link. Make sure to spell the words correctly. 
 
No: Salto 7A: Oppg.17 og 18 s. 118. Skriv i rød skrivebok 
 
7A: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 
Samf: Globus Samfunnsfag: Les s. 45, 47, 48, 49 og 50  
 
7B: Husk gymtøy! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: Les artikkelen «Forbrukerne tar hevn» i OneNote og svar på spørsmål til teksten der. 
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 

https://www.storylineonline.net/books/house-that-jane-built/
http://www.smartøving.no/
http://www.smartøving.no/


 

 

Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Setningsledd - subjekt, verbal, direkteobjekt, adverbial.  
 
Ordklasser - bestemmerord, adjektiv, substantiv, verb, adverb.  
English:    (ikke gloseprøve denne uka)  
 

Practice understanding. Use at least 5 of the words in sentences in your Halloween cartoon.  

Pumpkin – gresskar 
Skeleton – skjelett 

Witch – heks 
Wizard - trollmann 
Bat – flaggermus 

Haunted house – spøkelseshus 
Cauldron – kjele 
Mummy – mumie 
Ghost - spøkelse   

Broomstick - kosteskaft 

  
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 krle ma 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H nat krøv no 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 (ikke SMS til dette nr)   


