
7.trinn uke 50  
07.12 – 11.12  

 

Informasjon 

Alle som skal ut “i felten” og intervjue 
folk i skoletiden i uke 50 MÅ ha 
skriftlig/SMS/mail tillatelse fra foresatte 
før de får lov å dra fra skolen. 

Det er viktig at ikke elevene har med 

nøtter eller nøttepålegg på skolen, vi 

har elever som er svært allergiske.  

Vi ber også om begrenset parfyme- og 
deodorantlukt. 

Ukas mål 

Sosialt mål: Jeg kan vise respekt for voksne og 
medelever. Jeg kan komme raskt på plass.  

Norsk/Naturfag: Jeg kan jobbe konstruktivt med 
mitt oppdrag i klasseavisa 

Matematikk: Jeg kan regne med parenteser 

English: I can describe a character.  
 

Samfunnsfag: Jeg kjenner hovedtrekkene i kapitlet 
om dansketiden i Globus. 

 
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.  Øv på å stave dem rett.  

tirsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: OneNote – Week 50: Describe Mr. Scrooge. Write at least: Step1: 4 sentences, Step2: 6 

sentences.   
If you want to, you can watch this short film to help you remember, 
https://www.youtube.com/watch?v=HqMfGq3okZY – it is a short version of the book. 

 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Read and translate page 6 in A Christmas Carol. Practice reading aloud. 

 
No: Jobb ½ time med prosjektet ditt. Hvis du ikke får jobbet videre på prosjektet ditt, jobber du 
med teksten i OneNote. 

 
7A: Husk gymtøy! 
 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Ma: 30 min www.smartøving.no 
 

7B: Husk gymtøy! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 

 

No: Jobb ½ time med prosjektet ditt. Hvis du ikke får jobbet videre på prosjektet ditt, 
jobber du med teksten i OneNote. 
 
Ma: Mattedrill. Husk retting og underskrift på forrige! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HqMfGq3okZY
http://www.smartøving.no/


 

Ukas ord og uttrykk: 
  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Nyhetsartikkel, intervju, reportasje, ingress, brødtekst, oppfølgingsspørsmål, journalist 

English:      
Practice understanding. Practice writing. Practice saying the words. 

Step 1 
  
 Nephew – nevø 
 To fade – å falme / bli svakere og svakere 
 Creature – skapning 
 Ingnorance – uvitenhet 
 Want – ønske, kreve, ville ha  
   

Step 2  
 

  Nephew – nevø 
 To fade – å falme / bli svakere og svakere 
 Creature – skapning 
 Ingnorance – uvitenhet 
 Want – ønske, kreve, ville ha  
 Familiar – kjent 
 To enter – å gå inn 
 Don’t mind it – ikke bry deg om det 
   

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

  

 
Å  ha 

Å  høre 

Å  gjemme 

 
To  have 
To  hear 
To  hide 

  

  
had 
 heard 
 hid  

 
Have / has had 

Have / has heard 

Have / has hidden 

  
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    


