
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 21 

Ukas gullregel: Vi kommer presis til timen. 

Mandag 22.05 Tirsdag 23.05 Onsdag 24.05 Torsdag 25.05 Fredag 26.05 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

 
 
Fri  
Kristi Himmelfartsdag 
 

 

 
 
Fri 
 
 

 

Lesekvart 
 
Norsk 
 
 
Mat 10:55 
 
7.1 KH 
7.2 Tema 
7.3 Tema 
7.4 Sløyd 
 
Ferdig 13:45 

 
Overgangsprøve 
Lesing 7.2 og 7.1 
A-plan  
 
Mat 10:55 
 
Overgangsprøve 
Lesing 7.4 og 7.3 
A-plan 
 
Ferdig 13.45 
Ingen leksetid 

 
Matematikk 
Repetisjon 
 
 
Mat 10:55 
 
7.1 Tema 
7.2 Sløyd 
7.3 KH 
7.4 Tema  
 
Ferdig 13.45 

       

  

 

 

Lekser: Les 30 min i en bok hver dag! 

 

Norsk til onsdag:  

Lesebestilling – Les teksten «bakteriar med 

superkrefter»  Gå inn på nettsida: 

https://nysgjerrigper.no/Artikler/2017/mai/bakteriar

_med_superkrefter 

og svar på oppgavene på arket i skriveboka. Husk å 

skrive utfyllende svar og bruk hele setninger. 

Matematikk til onsdag:  

Gjør oppgavene på: 

https://osloprover.no/content?contentItemId=16368

586&_cb=1492778228958 

 

Dette er eksempeloppgaver til overgangsprøve i 

regning. Denne prøven har vi på onsdag i uke 22.  

 

7.1: ann.hammero@osloskolen.no 
7.2: marte.enoksen@osloskolen.no 
7.3: marte.larsen@osloskolen.no 
7.4: kristina.kroge@osloskolen.no 

 
Kartleggeren: eportal.fagbokforlaget.no. Husk å logge 
på med Feide.  
 

 

           

Ukas ord: sjakt, sjef, sjokolade, sjalu, skjema, skjørt, skjorte, 

skjære 

 

Ukas begreper:  

Ytre immunforsvar: hindrer mikroorganismer å komme inn i 

kroppen vår. 

Indre immunforsvar: bekjemper mikroorganismer som har 

kommet forbi det ytre forsvaret. 

Barriere: hindring som noe/noen må komme gjennom for å nå et 

mål. 

 
Informasjon til foresatte:    
Overgangsprøve i lesing tirsdag 23.mai. 
Overgangsprøve i regning onsdag 31.mai. 
 
Elever som har fått rolle i musikalen må øve på manus hjemme. 
Undersøk gjerne hjemme om du har noen kostymer eller 
rekvisitter som vi kan bruke til musikalen. For eksempel stripete t-
skjorter, jeansshorts, uniformsjakker osv. Vi er også på utkikk 
etter lanterner, krabbeteiner og et stort fiskegarn om noen har 
tilgang på det. 
 
 
Vi ønsker alle elever og foresatte en fin uke! 
Hilsen Marte I, Marte E, Lina, Kristina, Ann Margaret, Adele,  
Herman, Linda, Bamba og Anders. 
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