
 

                 7.trinn uke 22   
                                       25.05 – 29.05 

 

Informasjon 

OBS – LEKSER på s. 2! 
 

Også denne uka blir det annerledes skoledager. 

Alle i 7. trinn skal parkere syklene langs 
veggen under vinduene til 5.trinn. 
 
Trinnet er delt i 3 ”kohorter”, de skal holde 

sammen både i friminutt og i timene. Det er ikke 
lov å ”blande seg” med andre kohorter eller 

trinn, verken ute eller inne. 
 

Blå Kohort har sin uteplass ved Eika, og går 

inn ved naturfagsrommet. Hender vaskes på 
personaltoalettet før de går til Rom 1.  

 

Grønn kohort møter på plenen bortenfor 

kirsebærtrærne, går rundt skolen til Rom 1. De 
skal ha klasserom i midtrommet.  De skal ikke 
”mingle” med blå kohort!!! 

 

Gul kohort møter på plenen ved rundkjøringa 

og går inn til rom 2. De skal ha rom 2 som 
klasserom. 
 

Alle skal bruke toaletter og vasker som er 
merket med sin farge. 

 
Alle dager begynner kl 9.00, slutt 13.30 
Vi begynner hver dag med en eller to økter inne. 

Etterpå skal vi ha en eller to økter ute. HUSK 
NOK KLÆR!!  

 
HUSK 1 METERS REGELEN!!! 
  

- I SKOLEGÅRDEN 
- I VENTEKØENE 

- I KLASSEROMMET 
- VED UTESKOLE 

 

Ukas mål 

 
Norsk: Jeg kan delta i en samtale og 

reflektere over takknemlighet. 
Jeg kan gjøre ferdig min tegneserie. 
 

English: I can work with a film review.  
 

Matte: Jeg kan jobbe med tallmønster. 
 
Sosialt mål: Jeg kan ta vise tålmodighet 

og samarbeide med trinnet i å følge 
retningslinjene ute og inne. 
 

*************************************************** 
 
Husk å ta med PC og lader til skolen hver 

dag. Ha også blyant og viskelær i sekken.  
 

- TA MED SYKKEL OG HJELM 
 
Matpausen blir ute de fleste dagene, ta 

med sitteunderlag og nok drikke. 
 

Hvis du har ball kan du ta med denne, 
men den kan bare brukes i din egen 
kohort. Pass godt på den!  

 
 

OBS obs, obs, obs!!!!!! 

FREDAG 29. MAI 

FÅR VI KLASSELISTER FRA BORGHEIM. 
 
TIRSDAG 2. JUNI  

ER DET BESØKSDAG I SMÅ GRUPPER, 
ALLE MÅ HA MED SYKKEL OG HJELM. 

 
TIRSDAG 2. JUNI  

SKAL 2. DEL AV HVP VAKSINEN GIS. 

 
 

 
 

GOD PINSE TIL ALLE! 

 



Lekser 

 

 

 

Norsk:  
Takknemlighetsdagboka skal være utfylt frem til uke 20 og tas med på skolen 
mandag, 25.mai.   

 
Gjør ferdig Koronaminneboka, sjekk kriteriene og se at du har fått med alt. Husk å 

sjkke overskrifter, avsnitt, stor bokstav og punktum. Si fra til lærer når du er ferdig.  
 
Til onsdag: Matte  

Gjør leksjon 7.1 til 7.3 på Campus.  
Til torsdag: Engelsk:  

Finish writing the film review about Charlotte’s web. The task is on the first page in 
the class notebook. Write on a Word document and share with Kristin. You can 
work with one partner if you want to. (If you didn’t see the film listen to the short 

version of the book here: https://www.youtube.com/watch?v=A9Tub5rAmpc) 

 

English:    Useful words to help you write the text. More words on page 258 in TB. 

 

A runt = svekling 
Hoghouse = grisehus 
Sneakers = joggesko 

Sopping = klissvåt 
Approach = nærme seg 

Miserable = ynkelig 
Dagger = dolk 

State fair = bondemarked / messe 
Spiderweb = edderkoppnett 

Some pig = litt av en gris 
Humble = ydmyk 

 

Step 1, 2 & 3 

Norsk  Infinitive - 
Infinitiv 

Present tense -
presens 

Past tense - 
preteritum 

Past patriciple – perfektum 
partisipp 

Å  

Å  
Å 

To  

To  
To  

  / s 

  / s 
 / s 

 Have / has  

Have / has  
Have / has  

 

Ukas timeplan.  

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
 

09:00-10:20 

 

Norsk 
 

 

Engelsk 

 

Matte  

 

Norsk 

 

Samf/Nat. 
 

 

10.20-11.40 
 

Vi går til NIF 
kroppsøving 
Husk 

 

Ulvøtangen 

 

Venås 
/Indianerfjellet 

 

Bergsøen 

 

Vardås - 
orientering 

11.40-12.10                                    MATPAUSE UTE 

 

12.30-13.30 
 

treningstøy. 
Avslutn.på NIF 

 

Ulvøtangen 

 

Venås 
/Indianerfjellet 

 

Bergsøen 

 

Vardås - 
orientering 

 

Gi beskjed ved sykdom som gjør at eleven ikke kan jobbe med skolearbeid! 
Mobilskole: SMS til 594 44 202.  Eks: OSE 7 Ola er syk i dag. Hilsen Kari 

 www.oserodskole.no 

https://www.youtube.com/watch?v=A9Tub5rAmpc
http://www.oserodskole.no/

