
7.trinn uke 48   
00.00 – 00.00  

 

Informasjon 

Vi minner om innesko, det blir vått og 
skittent inne når elevene går inn med utesko. 
Snakk om hvordan inneluften blir dårligere 
av mange våte og skitne utesko inne.  

Vi har for tiden et opplegg om Nettvett som 
Siri har ansvaret for. Veldig fint om dere 
også kan snakke om dette hjemme.  

 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever for å bidra til et godt miljø. 

Norsk/naturfag: Jeg kjenner til utfordringer og 
konsekvenser av våre forbruksvaner. 

Matematikk: Jeg kan løse vanskeligere 
multiplikasjon og divisjonsstykker enn tidligere.  

English: I know how to write a persuasive text.  
 
Samfunnsfag: Jeg vet hvorfor vi hadde husmenn i 
Norge og hvordan de hadde det. 

 

Periodens tema:  Å forstå sammenhengen 

mellom produksjon, overproduksjon og forbruk. 

(LK20 Bærekraftig utvikling) 

Lekser: 

Til: Hva: 

Uke-
lekse 

Øv på ukas norske og engelske ord. 

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng:  Practice the verbs and the words. Study the list of things you can do to help the 
environment that you find on OneNote week 48. Choose 3 things that you want to get better at.  
 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Read page 74 in Stairs again. Use the tips on the page to finish your text about what you 
want to do to stop climate change. Work with your partner from school. Use Word. Share with 
Kristin. 
  
No: Les teksten om verdens første avis og svar på oppgaver i OneNote. 
 
7A: Husk gymtøy! 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: 30 min. www.smartøving.no 
 
Samf: Globus S: les s.144, hele siden 
 
7B: Husk gymtøy! 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No: Gjør oppgaver sammen med en voksen om elektronisk avfall. Svar i OneNote. 
 
Ma: Mattedrill. Husk retting av forrige og underskrift fra foresatte! 
 

 

 

http://www.smartøving.no/


Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Bærekraftig utvikling, forbruksvaner, kildesortering, elektronisk avfall, 
distribuere 

English:      
Practice understanding. Practice saying the words right.  

                                   

                                  Persuasive – overtalende 
                          Paragraph – avsnitt 
                         To take a stand – å ta stilling til, å mene noe 
                          Reasons – grunner 
                          To support – å støtte 
                          Opinion – mening  
                          Sum up – oppsummere  
                          Repeat – gjenta  
    

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

Å  glemme 

Å  få 

Å  gi 

To  forget 
To  get 
To  give 

  

  forgot 
  got 
  gave  

Have / has  forgotten 

Have / has  got 
Have / has  given 

  
Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 A B A B A B A B A B 

8.45 
10.05 

no 
(prosj) 

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 
(prosj) 

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 

(prosj) 
samf samf 

no 
(prosj) 

nat 
(prosj) 

samf samf krle ma 

13.15 
13.30 

Friminutt 

Fri 

Friminutt Friminutt friminutt 

13.30 
14.30 

K&H 
nat 

(prosj) 
krøv 

no 

(prosj) 
nat 

(prosj) 
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  


