
 

7.trinn uke 46  
09.11 – 13.11  

Informasjon 

Vi ønsker at det skal jobbes mer med 
alminnelig høflighet. Alt for mange ”glemmer” 
det de har lært når de kommer på skolen. 
Det gjør miljøet utrygt og gir dårligere læring.  

https://www.froyland-
gardsbarnehage.no/index.php?artID=942  

http://foreldrepulsen.no/gsarkiv/folkeskikk-
og-sprk/  

 

Ukas mål 

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

Norsk: Jeg vet forskjell på åpne og lukkede 
spørsmål. Jeg vet hva et oppfølgingsspørsmål er. 

Matematikk: Jeg vet at sannsynligheten er et tall 
mellom 0 og 1. 

English: I can read my presentation aloud.  
 
Samfunnsfag: Jeg vet hva Kalmarunionen var. 
 
Naturfag: Jeg vet hvilke uttrykk meteorologene 
bruker. Jeg kan presentere en værmelding med og 
uten digitale hjelpemidler. 

Periodens tema:  Hvem bestemmer? 

(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: Look at the comments on the PowerPoint from last week, they are sent to you by e-mail 

(Outlook). Finish the PP and practice reading your presentation aloud.  

 

onsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
Eng: Read at least 10 minutes in your audiobook on Oxford Owl or Storyline. Write a short text 

from what you have read on OneNote. Step 1 write 4 sentences. Step 2 write 7 sentences. 

 
No: Salto 7A: oppg. 4 og 5 s. 17. 
Skriv i OneNote 
 
7B: Husk gymtøy! 

torsdag 

Lesing: Les 15 min i egen bok.’ 
 
Ma: 30 min www.smartoving.no  
 
Samf: Globus S.: les s. 118 til og med s. 121.                                                         
           Finn ut hvor lenge Kalmarunionen varte og hvor lenge Norge var i union med Danmark.  
 
7A: Husk gymtøy! 
 

fredag 

Lesing: Les 15 min i egen bok. 
 
No:Salto 7A: oppg. 6 s. 17. 
Last opp i OneNote 
 
Ma: Mattedrill. Husk retting og underskrift.  

https://www.froyland-gardsbarnehage.no/index.php?artID=942
https://www.froyland-gardsbarnehage.no/index.php?artID=942
http://foreldrepulsen.no/gsarkiv/folkeskikk-og-sprk/
http://foreldrepulsen.no/gsarkiv/folkeskikk-og-sprk/
http://www.smartoving.no/


 
Ukas ord og uttrykk:  

Norsk:   
Øv på å skrive ordene riktig.   

Spalteplass, reporter, journalist, intervju, intervjuobjekt, gjengi, enkét, reportasje, nyhetsartikkel  

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

                                   

                                        Who – hvem 
                                  Which – hvilken 
                                  What – hva 
                                  When – når 
              
       DISSE ORDENE BLIR UTTALT LIKT, MEN BETYR IKKE DET SAMME: 
                                  There – der 
                                  They’re = they are – de er 
                                  Their – deres («dere sin») 

 
Irregular verbs  

Norsk   Infinitive 
– (infinitive)  

Past tense 
– (preteritum)  

Past patriciple –  
(perfektum partisipp)  

Å  falle 

Å  mate 

Å  føle 

To  fall 
To  feed 

To  feel  

 fell 
 fed 
 felt 

Have / has  fallen 

Have / has  fed 

Have / has  felt 
  
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 No 

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 
Arb.pl/ 

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 (OBS: tlf virker veldig dårlig / Ikke sms til dette nr!)    

 
 


