
UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 9     

     
Mandag 24.02.20     Tirsdag 25.02.20     Onsdag 26.02.20     Torsdag 27.02.20    Fredag 28.02.20     

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  
  
  

     
Norsk  
  
 
  
 
Matematikk   

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

      
7.1: KRLE 

7.2: Samfunnsfag     
7.3:  Mat og helse     
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     
    
   

Slutt 13:45     Slutt 13:45      Slutt 13:45  Slutt 13:45     Slutt 13:15     

  
Ukas mål     
Norsk: Jeg kan skrive en argumenterende tekst. 
Matematikk: Jeg kan velge hensiktsmessige måleenheter og utføre praktiske målinger. 
Engelsk: I can read a text and find the important information to answer questions. 
     
     
     
   
   
   
  
     



Ukas ord: forventning, rettssak, på egen hånd, potensial, satsing, parentes, prevensjon, 
profesjonell  
 
Ukas gloser: thick/ tykk, moustache/ bart, danger/fare, appear/dukke opp, 
residents/beboere, to float/ å flyte, occurred/oppstod. 
 
Ukas begreper:   
 
Elektromagnet består av en spole der et magnetfelt blir dannet av elektrisk strøm gjennom 
spolen. 
Magnetisme er en kraft som skyldes elektriske ladninger i bevegelse.  
 
  
Lekser: 
Norsk: Lesebestilling på Showbie. 
Matematikk: Ta bilde av:  

• Noe som er 1 meter  

• Noe som er 0,5 meter 

• Noe som er 1 liter 

• Noe som er 0,5 liter  
Marker alle bildene du har tatt og legg dem til i showbie leksemappa som èn fil.   
Engelsk: Se leksemappa i Showbie.  

     
Annen informasjon:      

Vi håper alle har hatt en fin vinterferie.  

 

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

informasjon ligger her:  

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

 

Vi har valgt å sette opp Jungelboken som avsluttende musikal. Vi kommer til å begynne å se på 

ulike arbeidsoppgaver og kjøre auditions for skuespillerroller. For at dette skal bli best mulig 

trenger vi deres hjelp. Har dere kostymer, rekvisitter eller andre ting dere tenker kunne vært 

brukt i oppsetningen er det bare å ta kontakt. Vi kommer til å invitere til forestilling tirsdag 16. 

Juni klokken 18.00. Dette blir en opplevelse du sent vil glemme.        

 

Kjærlighet og grenser – Steg 7 for foreldre er onsdag 12/02 fra 17:30 til 19:30 i 

Gullkroken. Ukens tema er Stress, alkohol og konflikthåndtering  

   

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/

