
                 7.trinn uke 17   
                                       20.04 – 24.04 

 

Informasjon 
Hei alle i 7. trinn! 
Vi fortsetter å legge ukeplanen her så ser dere 
hva det skal jobbes med denne uka. 
 
Husk at ukearbeid er det skal du jobbe med flere 
ganger i uka i tillegg til dagens oppgaver. 
 
Vi har et dagsoppdrag som legges ut hver 
morgen. Det legges ut både i klassenotatblokka 
og på hjemmesiden. Det skal hjelpe deg til å 
organisere dagen. 
 
Vi følger med på det du gjør på Multi, Campus 
Matte, BookCreator og Read Theory, og vil 
fortsette å svare og kommentere på 
innleveringer på mail og klassenotatblokka, så 
husk å følge med på svarene når du har levert 
noe. 
 
Vi følger timeplanen med å ha fag og oppgaver 
på de samme dagene. Det betyr at lærerne som 
har de fagene er tilgjengelige de dagene.  
 
Husk at dette ikke er ”lekser” men oppgaver 
som ellers ville blitt gjort på skolen. Bruk dagen 
godt så du ikke får mye å ta igjen på fredag. 
Lekser er det du vanligvis ville gjort hjemme 
etter skoledagen. 
 

Ukas mål 

Norsk: Jeg kan samarbeide via Teams og 
kan lage en plan for arbeidet slik at 
oppgaven blir ferdig i tide. 
 

Matematikk: Jeg kan regne ut areal av 

geometriske figurer og regne om mellom 

enheter. 

English: I know some facts about the USA 

Samfunnsfag: Jeg vet hvordan historikere 
arbeider. 

Krle: Jeg vet noe om jødedommens hellige 
skrifter og etikk. 

Sosialt mål: Jeg kan ta ansvar ved å følge 

retningslinjene og jeg kan holde ut i 

arbeidet hjemme. 

 

OBS: 

Kommunen ønsker å høre hva du mener 
om læringsprogrammene vi bruker på PC 
og ber deg svare på denne 
undersøkelsen innen fredag, hvis du vil: 
Elevspørring om programmer i Færder-skolen 

 

Lekser: 

Ukearbeid 

 

Dette er 

det du 

skal jobbe 

med flere 

ganger, så 

ikke gjør 

alt på en 

dag. 

Norsk ukearbeid:  

Denne uken skal dere jobbe sammen via Teams i Norsk. Dere får utdelt 

samarbeidspartner(e) og oppgaven på tirsdag. Det er derfor viktig at dere er klare 

fra morgenen av, slik at dere kan snakke med din samarbeidspartner. Sammen 

skal dere bli enige om hvordan dere skal jobbe, lage en arbeidsplan for når dere 

skal jobbe og fordeling av arbeidet for å bli ferdig til tiden. Planen for arbeidet skal 

sendes til Kristine. Det forventes at arbeidet leveres innen fristen denne gangen og 

at dere tar kontakt om det skulle være noen spørsmål eller vansker med å få 

gjennomført arbeidet. 

Engelsk: Denne uka skal vi begynne på en periode om det største 
engelskatalende landet; USA, du skal lese litt fakta på mandag, så får du en 
oppgave fredag som skal jobbes med en periode framover.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscf-lglvltLhCku5e7dIv-GdUMDRRWDQwSU1VVDdLQjZaT1E1NU5QOUk0TC4u


Øv litt på de uregelrette verbene denne uka også, jeg ser at fler og fler av dere blir 
flinke til å bruke dem riktig!  Du finner dem på s. 238-240 i Stairs også. 
 
Touch: dette er en flott anledning til å trene litt på å bruke touch. Mange av dere 

skriver raskt allerede, men når du kan touch så kan du skrive uten å se på 

tastaturet. Kan du det? Det tar litt tid å lære, men ved trening f.eks annenhver dag 

vil du raskt se resultater. Bruk dette programmet: www.skrivhurtigt.dk Husk at du 

må tillate Flash sånn som vi har øvd på. 

 

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  

 

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 
 

Ukas fagplan, men du bestemmer selv rekkefølgen på når du gjør oppgavene for dagen!!!  

  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
1 økt  
08.30- 09.45  

 
Mat  Eng  No  Mat  Samf  No  Krø   KH  Ma  

Friminutt  
09.45- 10.05  

  
  

    

2.økt  
10.05-11.05  

Eng  Mat  Mat  No  No  Samf  No  KH  Eng  

Spising  
11.05- 11.25  

                    

Friminutt   
11.25-11.45  

     

3 økt  
11.45-13.00  

Nat  KRLE  Samf  KRLE  KH   Krø  Mu  

Friminutt  
13.00-13.15  

     

4.økt  
13.15-14.15  

KRLE   Nat    Klassens time  KH   No    

FYFO 13.35-14.15  
 

 

http://www.skrivhurtigt.dk/
http://www.oserodskole.no/

