
 Ukeplan: 7. trinn, uke 37                       

Informasjon:  

• Minner om at alle må ha innesko og bokbind på alle bøker. 
• Vi skal på Megintur fredag 14. september. Alle møter i Knarberg båthavn 

senest kl. 08.30. Vi er tilbake ca 14.00. Ta med grillmat hvis du ønsker, og 
godt med drikke. Klær etter vær! 

7A 
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-08.45 Ukeplan Lese Naturfag Lese  

08.45-09.45 Gym Matte Naturfag Matte  

10.00-11.00 Matte Norsk Engelsk Norsk MEGINTUR 

11.00-12.00 Mat - storefri Mat - storefri Mat - storefri Mat - storefri HELE DAGEN 

12.00-13.00 KRLE Musikk KRLE K&H MØT OPP SENEST 

13.15-13.30 Fysfos  
Samf.fag 
Arb.time 

Fysfos 08.30 

13.30-14.30 Engelsk  K&H 
KNARBERG 
BÅTHAVN 

 
7B 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-08.45 Ukeplan Lese Naturfag Lese  

08.45-09.45 Matte Norsk Engelsk Norsk MEGINTUR 

10.00-11.00 Gym Matte Naturfag Matte HELE DAGEN 

11.00-12.00 Mat - storefri Mat - storefri Mat - storefri Mat - storefri  

12.00-13.00 Engelsk Musikk Samf.fag K&H  

13.15-13.30 Fysfos  KRLE 
Arb.time 

Fysfos  

13.30-14.30 KRLE  K&H  

 
 

Denne uka jobber vi med: 
Norsk Å lytte til andre, respektere andre og uttrykke egne meninger og begrunne de. 

Matematikk - Skrive tall på utvidet form, med bokstaver og i tabell 
- Lære navnene på tallenes verdi – plassverdisystemet 
- Negative tall og tall på tallinje 
- Omgjøring mellom desimaltall og brøk 
- Kunne de fire regneartene, vite hva svarene heter i de ulike og kunne bruke dem 

Engelsk - Reading and comprehension  
- Regular verbs and irregular verbs  

NaSa Vi fortsetter med arbeidet fra "Livet i fjæra". Vi registrerer ferdig funnene våre i 
databasen på miljolare.no. Vi bruker ordbank i arbeid med læringsstrategier, og som 
metode for å lære oss å lese fagtekster. 
 
Vi jobber med kilder og kildekritikk, nettvett og kritisk tenkning. 
 

  

• Ved sykdom og annet fravær må dere sende “mobilskolemelding” for hver dag barnet er borte.  
            Send: FOYN 7+melding til 59 44 42 07. F.eks. “FOYN 7 Per er syk i dag. Hilsen Lise.”  
 
Gry Pettersen: gry.kamfjord.pettersen@faerder.kommune.no   
Elizabeth Kjølner: elisabeth.moen.kjolner@faerder.kommune.no  

mailto:gry.kamfjord.pettersen@faerder.kommune.no
mailto:elisabeth.moen.kjolner@faerder.kommune.no


 
Ukens lekser: 

 

Uke- 
lekse: 
  

 
 
Ukas ord: 
 
Engelsk 

Innesko / Bokbind 
   
Dialog, monolog, diskusjon, respekt, argumentere og kroppsspråk. 
 
Read the script – Annie. Read it well, we will soon arrange an 
audition. Try to “play it” while you read. Focus on language, 
understanding and pronunciation.  

Tirsdag Matte 
Norsk 

Ark i hvit mappe. 
Ta et BISON-overblikk over kap. 2 s. 34-58 i språkboka. Skriv 3 
setninger om hva det handler om. 

Onsdag Krle 
 
 
 
 
Engelsk 
 
 
Sam.fag 

Repeter s. 50-70 ved å skumlese teksten. Finn ut hva jødenes  
-hellige hus  
-hellige tekster  
-høytider er og skriv de inn i skjemaet du har fått utlevert mandag.  
 
Step 1: Applying for jobs p. 21 + activity 
Step 2: Reef Daily p. 22-23 + activity. 
Step 3: Global warming p. 26-29 + activity. 
 

Torsdag Norsk 
 
Matte 

Skriv en setning med hvert av ukas ord der du forklar hva ordene 
betyr. Bruk gjerne pc. 
Bruk uka til å se/jobbe deg gjennom kap 1. Skriv ned det du gjerne 
vil at jeg skal repetere. Ha fokus på målene/arbeidsoppgavene som 
står beskrevet over. 
Gjør oppg. 1-18 s. 32-33 

Fredag Norsk 
 
Sam.fag 

Megintur. 

 


