
 Ukeplan: 7. trinn, uke 41                       

Informasjon:  

• Vi har lagt ut skjema med oversikt over når samtaletimene er i uke 42 på 
hjemmesiden til Føynland skole. Bytt internt hvis de ikke passer. 

• Vi fortsetter å se etter gode egenskaper hos hverandre så vi har hemmelig 

venn denne uken. Husk å være en god hemmelig venn hele uken😊 
• Sangsamling i 2 økt fredag. 

• Husk å lese 20 minutter hver dag – husk Norli lesekonkurranse. 
 
7A 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-08.45 Ukeplan Lese Naturfag Lese Lese 

08.45-09.45 Gym Matte Naturfag Matte Norsk 

10.00-11.00 Matte Norsk Engelsk Norsk Naturfag 

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

12.00-13.00 KRLE Musikk KRLE K&H samfunnsfag 

13.15-13.30 Fysfos  
Samf.fag 

Fysfos  

13.30-14.30 Engelsk  K&H Gym 

 
7B 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-08.45 Ukeplan Lese Naturfag Lese Lese 

08.45-09.45 Matte Norsk Engelsk Norsk Naturfag 

10.00-11.00 Gym Matte Naturfag Matte Norsk 

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

12.00-13.00 Engelsk Musikk Samf.fag K&H Gym 

13.15-13.30 Fysfos  
KRLE 

Fysfos  

13.30-14.30 KRLE  K&H Samfunnsfag 

 

Denne uka jobber vi med: 
Norsk -Å finne og forstå noen litterære virkemidler (språkbilder, gjentakelser, frampek, 

zooming).  
-å vurdere skjønnlitterære tekster og skriv en anmeldelse av en tekst 

Matematikk - Vi skal jobbe litt med prøven vi hadde i forrige uke. Vi må særlig repetere gange og 
dele med høye tall.  
-Denne uka starter vi også på kapittel 2 – Statistikk. 

Engelsk - Reading and comprehension  
- Regular verbs and irregular verbs  
-Writing – job apply, e-mail, letters 

NaSa Samfunnsfag: 
Vi avslutter kapittelet om tobakk og rusmidler og starter på kapittel 11 – Forelskelse og 
kjærlighet.  
Naturfag:  
Vi skal lære oss mer om sopp enn vi kunne da vi begynte.  
Vi skal kunne gjenkjenne de vanligste soppartene vi har i Norges skoger.  
Vi skal finne ut hva sopp lever av og hvordan de formerer seg.  
Vi skal dyrke vår egen muggsopp i klasserommet.  
Vi skal se mer på hvordan vi kan bruke og tilberede sopp og vi skal finne ut hvilke 
næringsstoffer det er i sopp.  
Vi skal lære hvordan soppgift har blitt verdens viktigste medisin. 

  

• 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: 
  

Norsk 
 
SmART 
 
 
Ukas ord: 
 
 
Engelsk 
 
 
 
 
Matte 

Les minst 20 minutter hver dag. Gjerne fagtekster fra ulike fag. 
 
Husk å være en god hemmelig venn, og se etter gode egenskaper.    
 
Skjønnlitteratur, bokanmeldelse, spenningstopp, publisere, 
handlingsreferat 
 
Reading assignment for week 39 and 41. OneNote – English – 
reading assignment. 
+ Irregular verbs, kopier og gjør oppgavene i OneNote. Det blir en 
test på fredag med de 15 verbene du har lært til nå. 
 
Gjør oppg. 2.37-2.39 eller 2.45-2.47 

Tirsdag Matte 
 
 
 
 
Norsk 

Finn en statistisk undersøkelse på ssb.no, opprett et excel regneark 
på din matteside. Lag et søylediagram og et linjediagram.  
Se matte – uke 41 – forklar ordene.  
 
Du skal oppsummere litterære virkemidler. Gjør oppgave 1a,b og c i 
zeppelin lesebok. Lag gjerne tankekartet på data hvis du vil det. 
Papir fungere også fint. 

Onsdag Norsk 
 
 
 
Engelsk 
 
 
 
 
Sam.fag 

Les s. 64 og 65 i Zeppelin lesebok. Se på punktene til en 
bokanmeldelse på s.90. Hvilke av disse er blitt brukt i teksten? 
  
Step 1: Same homework for everyone: Finish your presentation of 
yourself. Remember to rehearse well. You are going to tell your 
story to some others in a small group.   
Step 2:  
Step 3:  
 
Les s. 206-207. 

Torsdag Norsk 
 
 
Matte 

Skriv en setning med hvert av ukas ord der du forklarer ordene. Søk 
på internett. Skriv setningene dine i OneNote under Norsk. 
 
Gjør 3 oppgaver videre 

Fredag Norsk 
 
 
 
Sam.fag 
 
 
Naturfag 

Vi fortsetter med SmART og jobber videre med drømmeklassen. 
Husk å se etter hvilke egenskaper din hemmelige venn har, for du 
skal fortelle det i timen fredag. 
 
Les s. 208-209 i Gaia samfunnsfag. 
 
 
Alle skal være ferdige med å planlegge hvordan de kan nå målene 
som er satt for perioden. Målene har jeg kopiert inn i OneNote 
(naturfag) til hver enkelt.  

  



 


