
 Ukeplan: 7. trinn, uke 48                       

Informasjon: 

• Husk å ha med deg boka du skal skrive bokanmeldelse om. Anmeldelsen skal 
leveres inn senest fredag 14. desember. 

• Husk å samle stearinlys rester + rene syltetøyglass 
 
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 Engelsk 

13.15-13.30 Fysfos  
Nettvett 

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 Matte K&H Gym 

13.15-13.30 Fysfos  
Nettvett 

Fysfos  

13.30-14.30 KRLE  K&H Engelsk 

 
 

Denne uka jobber vi med: 
Norsk -Vi repeterer hvordan vi skriver bokanmeldelse.  

-Hvordan vi skriver dialoger i tekster. 

Matematikk - Vi jobber med multiplikasjon og divisjon av flersifrede tall og desimaltall. 
- Regneartenes prioritet – i oppgaver mer flere regnearter, regner vi alltid multiplikasjon 
og divisjon før vi regner addisjon og subtraksjon. 

Engelsk - Reading and comprehension  
- Irregular nouns and regular nouns 
- We look back and repeat grammar – this week – to be 

NaSa Naturfag: Det blir i uke 48 satt et innspurtsfokus på aksjon aluminium. Vi kan samle og 
registrere frem til 7. desember. 

  

• 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: 
 
Ukas ord: 
 
Engelsk: 
 
 
 
Matte: 

Les minst 20 minutter hver dag. Gjerne fagtekster fra ulike fag. 
   
Dialog, monolog, synonymer, antonymer, kroppsspråk, respons. 
 
Read at least 60 minutes every week in your English book. You are 
going to write a book report so remember to look for personal 
descriptions, foreshadowing and plot. 
 
Gjør oppgaver på multi smart øving minimum 60 minutter i løpet av 
uka.  
Gangeprøve på torsdag – du må vise at du kan stille opp og regne 
gangestykker med flersifrede tall og desimaltall.  
  

Tirsdag Matte: 
 
Norsk: 

Gjør oppgave 3.121-3.124 
 
Ta med deg boka du skal skrive bokanmeldelse om. Du får timen til 
å jobbe med bokanmeldelsen din.  

Onsdag Krle: 
 
 
Engelsk: 
 
 

Se og repeter s. 168 – 171 og skriv minst 1 fakta om hver av de 5 
søylene i Islam. Skriv inn i One Note under KRLE.  
  
Step 2: What to watch? p. 50 + activity 
Step 3: Talking about films p. 51-54 + activity 
 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing/beginner-a1-
writing/about-my-family 
+ worksheet  
 

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. 
 
Oppgave 3.88-3.90 

Fredag Norsk: 
 
 
 
Engelsk: 

Vi fortsetter med SmART og jobber videre med drømmeklassen. 
Tenk gjerne gjennom hva du, andre og lærere kan gjøre for at vi får 
en best mulig skoledag.  
 
Grammar lection 2 – Be 
Read the text and read the examples carefully, then answer the 
exercises  
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