
                 7.trinn uke 39  
                                       23.09 – 27.09 

 

Informasjon 
 
Torsdag arrangerer 7. trinn idrettsdag på NIF for 
hele skolen. Husk varme klær og nok mat, samt 
alt det andre du har avtalt med gruppa di. 
Oppmøte på NIF 08.15 
 
Fredag drar vi på tur, et ”departement” vil lage 
natursti for oss. Vi tenner bål hvis alle tar med 
seg en vedkubbe. 
 
Tirsdag skal vi ha ”Bytt-klær-dag” Et innspill til 
litt humor og glede i hverdagen. Guttene tar på 
jenteklær og jentene gutteklær, hvis de har.  
 
Vi begynner med utviklingssamtaler i uke 42, 
liste over tider kommer før høstferien. 

Ukas mål 

Norsk: Jeg kan skrive en forskningsrapport. 

Matematikk: Jeg kan regne med parenteser 

English: I can conjugate adjectives and use 
them in sentences.  

KRLE: Jeg kjenner til en kjent norsk 
livssynshumanist. 

Samfunnsfag: Jeg vet hvorfor vi må 

respeketeres hverandres forskjellighet. 

Sosialt mål: Jeg kan respektere en 

flertallsavgjørelse selv om jeg er i 

mindretallsgruppa.  

Lekser: 

Ukelekse Norsk ukelekse gjøres tirsdag, onsdag og torsdag:  

Les minst 15 min i egen bok, på senga eller i en hule! 

Matte ukelekse: 30 minutter http://www.smartoving.no/ fordel arbeidet utover i 
uka. 
KRLE ukelekse: Lag et tankekart om livssynshumanismen. Tenk gjennom hva 
som må være med når du senere skal lage en infoplakat om livssynshumanismen.  
 

Tirsdag 
Norsk: Gjør oppgave 5 på side 115 i SB, Skriv/legg leksen inn i mappen “Lekse 
uke 39” i klassenotatbok på Teams. 

Onsdag Samfunnsfag: Les s. 5 i Globus. 1. Skriv 5 stikkord fra teksten  
2. Skriv så mange stikkord du klarer som beskriver din egen identitet.  
Skriv på siden for Lekse uke 39 i samfunnsfagmappa i klassenotaatblokken.  
 

Torsdag Husk å ta med det du har forberedt til idrettsdagen. 

 

Fredag Engelsk: read 15. minutes in your English book OR in OxfordOwl or ESL.  
Write down 3(step1) – 5 (step 2) – 7 (step3). adjectives from the text in your 
“glosebok”.  Try to remember the words and how they are written. (no word-test) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartoving.no/


Ukas ord og uttrykk: 

English:     
Øv på å forstå ordene. Øv på å bruke dem i setninger. Øv på uttale. 

Step 1 Step 2 Step 3 

Write 3 adjectives from your 
reading in your little blue word-
book. 
Try to remember the words, 
we are going to use some of 
them on Friday. 

Write 5 adjectives from your 
reading in your little blue word-
book. 
Try to remember the words, 
we are going to use some of 
them on Friday 

Write 7 adjectives from your 
reading in your little blue word-
book. 
Try to remember the words, 
we are going to use some of 
them on Friday 

 

Ukas timeplan: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Rom1 Rom2 Rom1 Rom2 Rom 1 Rom2  
IDRETTSDAG 

 
OPPMØTE 
08.15 FOR 

RIGGING OG 
FORBERED-

ELSER 
 

VI ER 
FERDIGE OG 

KAN DRA 
HJEM NÅR 

ALT ER 
RYDDA. 

 
Ta med vanlig 
mat og drikke! 

   

1 økt 
08.30- 09.45 

Samling Samling Samling Sangsamling 

Mat Eng No Mat Samf No Uteskole 
 

Ta med mat og 
drikke, og en 

vedpinne. 
Ta med mat du kan 
grille hvis du ønsker 

det. 
Det er lov å ha med 

kjeks og saft. 
Husk nok varme 

klær. 

Friminutt 
09.45- 10.05 

 
 

Basketkurv 

 
 

2.økt 
10.05-11.05 

Eng Mat Mat No No Samf 

Spising 
11.05- 11.25 

      

Friminutt  
11.25-11.45 

Basketkurv  
 

Ballbingen/Basketkurv 

3 økt 
11.45-13.00 

No KRLE Samf Samf Siste forber. 
idr.dag. 

Friminutt 
13.00-13.15 

Grusbane 2 

 
Basketkurv  

 

4.økt 
13.15-14.15 

KRLE  No  Klassens time   

FYFO 13.35-14.15 

 Leksetid  Leksetid   

 
Mobilskole: bruk SKOOLER (evt SMS til 594 44 202).  Eks: OSE 7 Ola er syk i dag. Hilsen Kari 

Tlf til teamkontor 7: 40 90 56 33  (Ikke send sms til dette nr!)    www.oserodskole.no 
 
 

God høstferie! 
 

 

http://www.oserodskole.no/

