
 
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 36 

Ukas gullregel: Vi tar godt vare på skolen vår. 

Mandag 04.09 Tirsdag 05.09 Onsdag 06.09 Torsdag 07.09 Fredag 08.09 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Morgenåpning  
08.15-08.30 

Lesing og skriving 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
K&H 7.1 + 7.2 
 
Samfunnsfag 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

Mattegrupper 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Naturfag 7.1 og 7.3 
Engelsk 7.2 og 7.4 
 
 
 
Slutt 13.45 
Leksehjelp til 14.30 

Mattegrupper 
 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Samfunnsfag 
K&H 7.3 og 7.4 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

Gym 7.2 og 7.3 
ALLE TELLER 7.1 og 7.4 
 
Spising 10.50 
Storefri  
 
 
 
ALLE TELLER 7.2 og 7.3 
Gym 7.1 og 7.4 
 
 
 
 
Slutt 13.45 

Engelsk 7.1 & 7.3 
Naturfag 7.2 & 7.4 
 
Spising 10.50 
Storefri 
 
 
 
Lesing og skriving 
 
 
 
 
 
Ferdig 13.15 

     

 

Lekser 

 

Lesing og skriving 

Gå inn på www.reddbarna.no/barnasvalg på mobil, 

nettbrett eller pc.  

 

Scroll ned til «de politiske partiene.» og trykk på «se 

hva de politiske partiene står for». 

 

Velg et parti som er på motsatt side av partiet du 

valgte forrige uke, det vil si et parti som er uenig med 

de du valgte forrige uke. Les barnepartiprogrammet 

og se den korte filmen. Skriv en halv side med egne 

ord om partiet. 

Matematikk 

Du får lekse i mattegruppen din.  

Engelsk 

Nivå 1: les side 16-17 i Textbook. Gjør oppgave 30 på 

side 22 i Workbook. 

Nivå 2: les side 16- 19 (begge tekstene). Gjør 

oppgave 30 på side 22 i Workbook. Gjør oppgave 34 

på side 24 og 25 i Workbook. (HUSK Å SVARE I 

HELE SETNINGER) 

 

SE UNDER UNDERPLANEN FOR NYE GLOSER OG 

VERB. ALLE GLOSENE OG VERBENE SKAL 

SKRIVES I LEKSEBOKA.  

 

 

Husk å sette bokbind på bøkene dine ☺ 

 

Skriveleksene gjøres i leksebok. Matematikkleksa 

gjøres i mattebok. Alle lekser leveres til 

kontaktlærer på fredag. 

 

 

           

Informasjon 

Minner om foreldremøte torsdag 1730-1900. Se egen 
SMS 
 
Mål for uken: 
Matematikk: Jeg kan velge hensiktsmessige strategier for hoderegning i 
alle regnearter. 
Lesing og skriving: Jeg kan skrive tekster som presenterer, beskriver og 
holder seg til et tema.  
Naturfag: Jeg vet hva som skjer med døde planter og dyr. 
Samfunnsfag: Jeg kan fortelle om to politiske partier, og forklare hva de er 
uenige om. 
Engelsk: Jeg kan svare utfyllende og i hele setninger. Jeg lærer meg nye 
ord og kan bruke dem i setninger. 
 
Ukens ord:  
Nedbryter: Småkryp som lever av døde dyr og insekter, og gjør det om til 
jord. 
Demokrati: Folket bestemmer hvem som skal bestemme. 
Stemmerett: Å ha lov til å stemme ved et valg. 
Stortingsvalg: Valg hvert fjerde år hvor man mange plasser hvert parti får 
på stortinget. Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett. 
 

Hvordan sende skolesms til skolen? 

 
Hanne  71 Amm 71 «Per er syk i dag» til  41716112 

Jørgen 72 Amm 72 «Per er syk i dag» til 41716112 

Lars      
73 

Amm 73 «Per er syk i dag» til 41716112 

Kristian 
74 

Amm 74 «Per er syk i dag» til 41716112 

Vi ønsker alle en riktig god uke☺   
Hilsen Jan Fredrik, Jørgen, Kristian, Eva-Pia, Linh, Lars og 
Hanne.  
 
  

 

http://www.reddbarna.no/barnasvalg


GLOSER (nivå 1) 

Norsk Engelsk 

nettbrett tablet 

sammen (med) together 

bestemme decide 

forstå understand 

nesten almost 

 

(nivå 2) Alle glosene fra nivå 1 og i tillegg 

sofa couch 

svelge swallow 

herme mimic 

voksen grown-up 

   

VERB (litt repetisjon) 

Å begynne to begin began begun 

Å bøye to bend bent bent 

Å binde to bind bound bound 

Å bite to bite bit bitten 

     


