
 

                 7.trinn uke 20   
                                       11.05 – 15.05 

 

Informasjon 

 
Velkommen tilbake til en annerledes skoledag. 

Alle i 7. trinn skal parkere syklene på 
grusbanen, i enden mot Hårkollhallen. 
 
Trinnet er nå delt i 3 ”kohorter”, dette er gjengen 
som 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 vil ha sin uteplass ved Eika, møter 

opp der og har branndøren oppe ved 
naturfagrommet som sin ut- og inngangsdør. De 

skal vaske hender på personaltoalettet før de 
går inn og har klasserom i Rom 1. På NIF skal 
blå kohort være ved gamle klubbhuset og være 

på nordenden av banen. Blå kohort må vente 
med å gå til pultene til grønn kohort er på plass. 

 

Grønn kohort skal møte opp på plenen ved 

kirsebærtrærne, og gå rundt skolen for å gå inn i 
garderoben til Rom 1. De skal ha klasserom i 
midtrommet. På NIF skal blå kohort parkere 

syklene ved det nye klubbhuset og være i 
sørendene av banen.  
 

Gul kohort skal møte opp på plenen ved 

rundkjøringa og gå inn til rom 2. De skal ha rom 

2 som sitt klasserom.  
 

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

I denne uka vil alle dager begynne kl 9.00. 
Vi begynner med en økt inne. Etterpå skal vi ha 

to økter med uteskole. HUSK NOK KLÆR!! 
 
Inneøktene er lange, men vi tar en pause 

midtveis. Det blir ikke så mye fag denne uka, 
men litt, både inne og ute. 

 
 
 

Ukas mål 

 
Norsk: Jeg kan skrive en Koronaminnebok. 

 
Matematikk: Jeg kan regne ut fart når jeg 
vet strekning og tid. 

 
English: I can write at least one of the 

memories in English in my Corona-book. 
De som ikke har presentert enda vil bli spurt 
om dette i løpet av uka. 

 
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. 
 
Vi satser på at det ikke blir hjemmelekser 

denne uka, men det kan hende du får 
beskjed om å gjøre noe ferdig som vi 

begynte med på skolen. 
 
Matpausen blir ute hver dag, ta med 

sitteunderlag og nok drikke. 
 

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

 
HUSK 1 METERS REGELEN!!! 

  
- I SKOLEGÅRDEN 
- I VENTEKØENE 

- I KLASSEROMMET 
- VED UTESKOLE 

 



Ukearbeid 

 

 

Norsk ukearbeid: denne uka skal vi jobbe med å lage en minnebok fra 

koronatiden i BookCreator, den skal skrives ut når den er ferdig. Sånn blir den et 

minne fra denne historiske tiden som du kan ta med deg videre.  

Engelsk: One chapter in the book is to be written in English. We also plan to catch 

up on some reading and work a little in Read Theory this week. 

I also plan to hear your presentations, in class or on Teams. 

 

English:     

Practice understanding. Practice using the words in sentences. Practice saying the words right. 

   

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 

 
Inne 

 

 
Inne 

 
Inne 

 
Inne 

 
Inne 

 

 
10.20-11.40 

 

 

 Vi går til NIF 

 

 
Ute 

 
Ute 

 
Ute 

 
Ute 

11.40-12.10 MATPAUSE 

 
12.30-13.30 

 

 
Ute/NIF 

 

 
Ute 

 
Ute 

 
Ute  

 
Ute 

 

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 
 
 

Vi ønsker alle en riktig fin 17.mai på søndag! 

Hurra for verdens flotteste 7.trinn!! 
 

 

http://www.oserodskole.no/

