
 Ukeplan: 7. trinn, uke 42                       

Informasjon:  

• Vi begynner samtaletimene denne uken. Sjekk på hjemmesiden til Føynland 
skole. Bytt internt hvis de ikke passer. 

• Vi fortsetter å se etter gode egenskaper hos hverandre og har hemmelig venn. 
Husk å være en god hemmelig venn hele uken og skriv noe hyggelig til din 

hemmelige venn😊 
• 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 vurdere skjønnlitterære tekster og skriv en anmeldelse av en tekst. 

Matematikk Ulike typer diagrammer, søylediagram, sektordiagram og linjediagram. Vi utforsker og 
oppretter Excel regneark. Vi lager og leser av tabeller. Vi blir kjent med, forklarer og 
bruker ulike matematiske begreper. Vi finner median, typetall og gjennomsnitt. 

Engelsk - Reading and comprehension  
- Regular verbs and irregular verbs – focus om verb tenses, 5 new irregular verbs each 
week.  
-Writing – we make a power-point presentation about ourselves.  

NaSa Samfunnsfag - Forelskelse og kjærlighet. Forskjellen mellom forelskelse og kjærlighet. 
Vi snakker om ulike familietyper. Det å ha respekt for egne og andres grenser. 
Toleranse, respekt og kjennskap til egen og andres seksuelle legning. 
 
Naturfag - Vi skal jobbe systematisk med planen vi har laget oss for å nå målene i 
naturfag. Målene finner du på ditt eget område i naturfag. Planen ligger og der. 
. 

  

• 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  
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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.   
 
Novelle, roman, anmeldelse, kjennetegn. 
 
Reading assignment for week 42 and 43. OneNote – English – 
reading assignment. 
+ Irregular verbs, kopier og gjør oppgavene i OneNote.  
 
Gjør oppg. 2.44-47 

Tirsdag Matte 
 
 
Norsk 

Gjør oppg. 2.27-2.30, husk å svare i fulle setninger. 
Se matte – uke 42 – forklar ordene.  
 
Repeter novellen “Siste ord” s. 67-90, og se etter litterære 
virkemidler (dialog, språkbilder, frempek, zooming og gjentakelser). 
Skriv de ned til samtale i time tirsdag. 

Onsdag Krle 
 
 
Engelsk 
 
 
 
Sam.fag 

Dere skal være ferdig med brettebok/plakat denne timen. Husk alle 
refleksjonsspørsmålene dere skal svare på. Se OneNote – 
KRLE. 
  
Step 1: Different media p. 41 and 42 + activity p. 42.  
Step 2: What to watch p. 50 + activity. 
Step 3: Talking about films p. 51-54 + text task, do it individually.  
 
Se OneNote – samfunnsfag – uke 42 - lekse til onsdag: Les teksten, 
lag et to-kolonne skjema og skriv inn de ordene du lurer på. 

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 oppg. 2.31-2.32. 

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. 
 
Se OneNote – samfunnsfag – uke 42 - lekse til fredag: Les teksten, 
fortsett på samme to-kolonne skjema som du opprettet på onsdag, 
og skriv inn de ordene du lurer på fra denne teksten også. 
 
Jobb med planen din. 

 


