
UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 7     

     
Mandag 10.02.20     Tirsdag 11.02.20     Onsdag 12.02.20     Torsdag 13.02.20    Fredag 14.02.20     

Leksetid i basen  
08:15 – 08:30     

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30     

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30     

Leksetid i basen   
08:15 – 08:30     

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30     

     
7.1 og 7.4:  
Kjærlighet og grenser  
   
7.3 og 7.2:  
Engelsk  
  

     

     

       
7.2 og 7.4:   
Kroppsøving     
     
  

7.1 og 7.3:   
Naturfag  
  
  

     
Timen livet  
  
 
  
Matematikk   

     
7.1: Samfunnsfag     
7.2: Mat og helse     
7.3: Samfunnsfag     
7.4: KRLE   
    

      
7.1: Mat og helse  
7.2: Samfunnsfag     
7.3:  KRLE     
7.4: Samfunnsfag     
      
    

Mat og storefri   Mat og storefri     Mat og storefri     Mat og storefri     Mat og storefri     

     
 7.1 og 7.4:   
Sløyd/ 

kunst & håndverk  
   

 7.3 og 7.2:   
Kjærlighet og grenser  
   

  
7.2 og 7.4:  
Naturfag    
     
  
7.1 og 7.3:     
Kroppsøving     

     
7.1 og 7.4  
Engelsk   
   
7.3 og7.2  
Sløyd/ 

kunst & håndverk  

     
Matematikk  
 
Norsk 
  
  
   

     
Norsk     
    
  God vinterferie ! 

Slutt 13:45     Slutt 13:45      Slutt 13:15 
Grunnet kurs for 
lærere  
  

Slutt 13:45     Slutt 13:15     

  
Ukas mål     
Norsk: Jeg kan trekke ut viktig informasjon av ulike tekster.   
Matematikk: Jeg kan se sammenhengen mellom brøk, prosent og desimaltall.   
Engelsk: I can read a text and find the important information to answer questions. 
     
     
     
   
   
   
  
     



 Ukas ord: Kompetanse, favoritt, presis, kombinasjon, prosess, kjennetegn, velutdannet, 
kriterier 
 Ukas gloser: Favourite/ favoritt, icing/ glasur, measuring/ måle, polishing/ polere,     
performer/ utøver, council/ råd 
 
Ukas begreper:   
 
Elektrisk strøm: Elektroner som beveger seg i samme retning. 
 
Strømstyrke: Styrken på strømmen avhenger av hvor mange elektroner som strømmer i en 
ledning. Vi måler strømstyrke i ampere (A). 
 
Batteri: En strømstyrke med en positiv og negativ pol. 
  
Lekser: 
Norsk: Lekse: Lesebestilling til «Guru på Grorud.» Ligger i leksemappa på showbie. 
    
Matematikk: Regn i 45 min på multi smartøving. Husk å bruke kladdeark og ta deg god tid.   
   
Engelsk: What kind of activities do you enjoy doing? Take pictures of yourself doing three 

different activities or write down three things you like to do. You also need to write a reason 

why you like doing the activities.  
     
Annen informasjon:      

 

Vi minner om tegnekonkurransen hvor elevene skal designe sin egen drømmeskole. Mer 

informasjon ligger her:  

https://ammerud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/tegnekonkurranse-for-alle/ 

 

Kjærlighet og grenser – Steg 5/6 for foreldre er onsdag 12/02 fra 17:30 til 19:30 i 

Gullkroken. Ukens tema er Kommunikasjon, ros og belønning.  

   

Elevene slutter 13.15 på onsdag pga kurs for lærerne.  

 

Enkelte elever har fått tilbud om matematikkundervisning på Apalløkka. Dette vil være på 

torsdager fra 08:30. Disse elevene møter direkte på Apalløkka og går samlet tilbake til skolen. 

    

    

Vennlig hilsen: Edvard (7.1), Kristina (7.2), Kristian (7.3), Anders (7.4), Eline, Maren, Adele, 

Eirik, Maria og Anna.     

https://ammerud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/tegnekonkurranse-for-alle/


 

     
  
 


