
                 7.trinn uke 14   
                                       31.03 – 03.04 

 

Informasjon 
Hei alle i 7. trinn! 
Vi fortsetter å legge ukeplanen her sånn at dere 
ser hva det skal jobbes med denne uka. 
 
Vi har ukearbeid som før, det er noe du skal 
jobbe med flere ganger i uka i tillegg til dagens 
oppgaver. Lesing og matte er viktig å trene på 
ofte.  
 
Vi lager også et dagsprogram/oppdrag 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 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 vil fortsette å snakke med dere på Teams så 
ofte vi har mulighet, minst en gang i uka. Du må 
også gjerne ringe oss hvis du ønsker det. 
 
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. 
 

Ukas mål 

Norsk:  

1. Jeg kan samle fakta til en fakta-fortelling 
om Coronaviruset. 

2. Jeg kan lage en forside til fakta-
fortellingen i BookCreator. Jeg kan følge 
kriterier til innhold. 

Matematikk: Jeg kan regne med prosent. 

English: I can write about an English book I 
am reading. 

KRLE: Jeg vet noe om hellige skrifter og 
etikk i buddhismen 

Naturfag: Jeg vet hva statisk elektrisitet er 

og hvordan det oppstår.  

Samfunnsfag: Jeg vet litt om Karl 12 og 

Tordenskjold. 

Sosialt mål: Jeg kan ta ansvar ved å følge 

retningslinjene og jeg kan holde ut i 

arbeidet hjemme. 

Lekser: 

Ukearbeid 

 

Dette er 

det du 

skal jobbe 

med flere 

ganger, så 

ikke gjør 

alt på en 

dag. 

Norsk ukearbeid:  

Bli ferdig med forarbeidet til fakta-fortellingen i løpet av onsdag. 

Lage forside og starte på fortellingen i BookCreator på torsdag. Selve boka og 

fortellingen trenger ikke å bli ferdig denne uka. Vi jobber med den onsdag og 

torsdag etter påske også.  

Matte ukearbeid:  
I løpet av uka skal dette være gjort:  
Ukas grublis 
Lekser i Campus, kap. 8 om brøk.  
90 minutter http://www.smartoving.no/ 
 
Engelsk: 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. 

http://www.smartoving.no/


 
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 svømme 
Å ta 
Å lære bort 

To swim 
To take 
To teach 

 swim / swims 
 take / takes 
teach / teaches 

swam 
took 
taught 

Have / has swum 
Have / has taken 
Have / has taught 

 

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/

