
Ukeplan for 7. trinn - uke 36 - 2019 
  

Norsk Litterære virkemidler. Skrive fortelling 

Matematikk Titallsystemet, desimaltall. 

Engelsk Litteratur: "Online".  Grammatikk: Personlige pronomen.  

Naturfag Samspill i naturen. 

KRLE Islam: Lover og regler. 

Samfunnsfag Kommunevalg. 

Sosiale mål 
  

For å kunne være et godt forbilde vil jeg: Smile, ha fokus på språkbruk 
og løse konflikter på en fredelig måte. 

  
  
  

  

Lekser til tirsdag: 
  

Lekser til onsdag: Lekser til torsdag: Lekser til fredag: 

Husk bokbind på nye 
bøker. 
  
Matematikk:  
Gjør 2 eller 3 
oppgaver.  
  
Norsk: 
Skriv ferdig 1. utkast av 
fortellingen din. 
  
  
Les minst 10 minutter i 
hylleboka eller en bok 
du har hjemme. 

Husk bokbind på nye 
bøker. 
  
Matematikk:  
 Gjør 2 eller 3 oppgaver.  
  
Norsk: 
Rett opp feil eller gjør de 
endringene du vil  i 
fortellingen din. Øv deg på å 
lese den høyt. 

  
  
Digital kompetanse: 
Arbeid ca.15 min. med 
PP'en om et nettsted du 
vil presentere for 
klassen.  Les 
oppgaveordlyden i 
OneNote nøye!  
"Samarbeidsområde" → 

"Digital kompetanse". 

  
 
Les minst 10 minutter i 
hylleboka eller en bok du 
har hjemme. 
  

Husk bokbind på nye 
bøker.  
  
KRLE: 
Sjekk at du har 
skrevet de 4 
margtekstene fra s. 7 
inn i OneNote, KRLE, 
arb.bok + at du også 
har greid å "lime inn" 
symbolet for islam.  
Gjøres PENT!  
Sjekkes fredag. 
  
Norsk: 
Skriv ferdig 
fortellingen din. 
Rett opp det som må 
rettes og øv deg på å 
lese den høyt. 
  
  
Les minst 10 minutter i 
hylleboka eller en bok 
du har hjemme. 
  
  
  

Husk bokbind på nye 
bøker. 
 
Engelsk: 
Les og oversett TB s. 10 
høyt for en voksen.  Liten 
repetisjonsprøve om 
personlige pronomen.  Se 
skrivebok + AYG s. 13-
15. 
 
  
Matematikk:  
 Gjør 1 eller 2 oppgaver.  
  
  
Les minst 10 minutter i 
hylleboka eller en bok du 
har hjemme. 
  

onenote:../_Samarbeidsområde/Digital%20kompetanse.one#section-id={11DB70BB-9F40-4FEA-80FC-A3181557DE5D}&end&base-path=https://vestfold.sharepoint.com/sites/SKOHER719-20/SiteAssets/Notatblokk%20for%20SKO%20HER%207%2019-20


  

Ukelekser: Husk å lade PC'en din hver dag! 
 

  
Info: 
  
Det ble i forrige uke sendt ut følgende skole-sms: 
"Herstad skole ønsker å forebygge og har bestemt følgende: Ved bruk av sparkesykkel i 
skoletid skal det brukes hjelm. Dette trer i kraft fra og med torsdag 29/8". 
  
Mandag 9. september skal vi til Slottsfjellsmusèet. Vi er invitert til å se på utstillingen 
 "LUX - tro og hellighet i middelalderen". Vi kommer til å sykle til og fra. Vi regner med å 
starte fra skolen ca. kl. 10.50 og være tilbake før skoleslutt. Husk klær etter vær og 
sykkel som er i  
forskriftsmessig stand! 
  
Hodeluskampanje fra 30. august - 1. september.   
  
Vi ønsker at alle elevene har innesko på skolen. 
  
Leksetid starter i dag mandag for dere som har meldt dere på. Det vil være i 4.trinns rommet. 
  
Allerede i uke 39 reiser vi til Vassfaret leirskole.  
Det vil derfor bli et foreldremøte torsdag 5. sept. kl. 18.00.  Dette er obligatorisk og minst 
en av de foresatte må møte opp. Gå gjerne inn i denne lenken  
http://www.vassfaretleirskole.no/ og les litt om leirskolen. Vi skal reise sammen med 7.trinn 
på Brattås skole og en klasse fra Åsgården skole i Horten kommune.. 
  
Etter høstferien vil ukeplanen kun legges ut i Skooler. Frem til uke 41 vil ukeplanen legges ut 
både i Skooler og på hjemmesiden som vanlig. Informasjon om Skooler finner dere her: 
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-
farderskolene/skooler/  
Det er viktig at man gjør seg kjent i denne siden/appen.  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vassfaretleirskole.no/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/
https://www.faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/ikt-i-farderskolene/skooler/


  
   

Timeplan: 

Tid: 
08.20-
09.00 

Mandag Tirsdag Onsdag 
  

Torsdag Fredag 

08.30-
10.00 

NORSK KROPPSØVING NATURFAG           NORSK             KRLE 
  

10.00-
10.15 

              

10.15- 
11.15 

MATEMATIKK NORSK  K&H 
  

    
SAMFUNNSFAG 

         ENGELSK 

11.15-
11.35 

          

11.35-
12.00 

           FYSAK I dag til kl. 11.50       

12.00-
13.00 

   
SAMFUNNSFAG 
  

MATEMATIKK K&H           MUSIKK MATEMATIKK     

13.00-
13.15 

   Ferdig kl. 12.50       

13.15-
14.15 

ENGELSK    ARB.TIME 
/K&H   

       MUSIKK/ 
  
KROPPSØVING 

KLASSENS 
TIME 

Ferdig kl.13.50. 

  

Mobilskole-sms: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. 

Eks. «7 Ola er syk i dag. Mvh Petter Olsen».   

  

                                             Mail:  skoanjah@v-man365.no         skoanjor@v-
man365.no 

  

 
Hilsen                                                                   

 Anne Grete og Anne Kari 

 

mailto:skoanjah@v-man365.no

