
     7. TRINN, UKE 22 

Sosialt mål: Jeg tar meg god tid og viser det jeg kan på overgangsprøvene. 

 

                    
Lesing/skriving til onsdag Matte til onsdag Engelsk 

Skuespillere må øve og kunne 
replikkene sine utenat.  
 
Alle må øve på “Vi er ferdige”-sangen 
som vi skal synge på avslutningen. 
Sangteksten ligger nedenfor 

ukeplanen. ØV ØV ØV 😊 

Hildes gruppe: 
Gjør repetisjonsheftet til onsdag.  
 
Ådnes gruppe: Øv på Kikora eller 
eksempeloppgaver på nett. 
 
Elines gruppe:  
Gjør repetisjonsheftet til onsdag.  
 
Jørgens gruppe:  

Gjør de siste forberedelsene til 
engelsk presentasjon. 

 

 

 

Mandag 27.05  Tirsdag 28.05  Onsdag 29.05 Torsdag 30.05  Fredag 31.05  
Baseåpning 08.15-08.30   Baseåpning 08.15-08.30   Baseåpning 08.15-08.30   

  

7.1: Overgangsprøve i 
lesing 
 
7.2:  Overgangsprøve i 
lesing 
 
7.3: A-plan 
7.4: A-plan  

7.1: A-plan  
7.2: A-plan 
  
7.3: Overgangsprøve i 
lesing 
 
7.4: Overgangsprøve i 
lesing 
  

7.1: Overgangsprøve i 
regning 
 
7.2: Overgangsprøve i 
regning 
  
7.3: A-plan 
7.4: A-plan  

Kristi 
himmelfartsdag 

  

Inneklemt  
fridag  

Spising/storefri  Spising/storefri  Spising/storefri  
  

Musikalgrupper 
De fleste kan 

forhåpentligvis replikker 
utenat.  

7.1: Engelsk/samf 
7.2: Engelsk/samf 
 
7.3: Samf/engelsk 
7.4: Samf/engelsk 

Musikalgrupper 
De fleste kan 

forhåpentligvis replikker 
utenat. 

  

Slutt 13:45     Slutt 13.45  Slutt 13.45     
  

  Leksehjelp 13.45-14.30      
 



Informasjon: 
 
Denne uken begynner vi med overgangsprøver.  
7.1 og 7.2 har overgangsprøve i lesing mandag 27.05 og regning onsdag 29.05.  
7.3 og 7.4 har overgangsprøve i lesing tirsdag 28.05 og regning mandag 03.06.  
 
Vi lærerne ønsker alle flotte elever lykke til! Husk å spise en god frokost så hodet er på plass.  
Avslutning og musikal for foresatte holdes tirsdag 18.06. Sommeravslutningen begynner kl. 18.00, så kom i god tid. 

😊   
 
Stolpejakten er i gang! Dette er en fin måte å bli kjent i nærmiljøet på. Last ned gratis app og bli med på trekning. Se 
på Lillomarka Orienteringslag sine hjemmesider på lillomarka.no.  
Småleik arrangerer folkemusikk- og folkedansfestival første helga i skuleferien, 21. - 23. juni. Det blir musikalske 
krumspring med proffe instruktørar og folkemusikarar. Overnattinga skjer på Apalløkka ungdomsskule. Søndagen 
blir det show på Folkemuseet på Bygdøy. Du treng ikkje ha noko erfaring frå før for å vere med. Alder: 6 til 18 år. Sjå 
småleik.no for meir informasjon. Påmeldingsfrist: 31. mai.  
 
Vi er ferdige! 

(Melodi: Tenke sjæl (finnes på youtube) Tekst: S. J.Y. Eide) 
 

Nå er vi klar, 
klar for å slutte skolen 
Alle er med på det som skal skje, 
og vi tror på det 
Har prøvd ut alt om baser 
Har prøvd ut alt om grupper 
For nå, slutter vi på Ammerud 
 

Alle er spent, spent på hva dagen bringer 
Alle er klar og løper når klokka ringer 
Skaffe seg flere venner 
Møte igjen de du kjenner 
For nå, for nå 
Ja nå, ja nå 
Slutter vi på Ammerud 
 

Vi har jobbet sammen, 
vist hvor dyktige vi er 
Leke, lese, regne, 
gått på tur i all slags vær 
Når vi jobbet sammen, 
tok et tak for skolen vår 
Ble vi best i verden 
Vi er Ammerud 
 

I dag er det slutt, slutt på å gå og vente 
Skolen er slutt, 
slutt for hver gutt og jente 
Skaffe seg flere venner 
Møte igjen, de vi kjenner 
For nå, for nå 
Ja nå, ja nå 
Slutter vi på Ammerud 
 

Vi har jobbet sammen, 
vist hvor dyktige vi er 
Leke, lese, regne, 
gått på tur i all slags vær 
Når vi jobbet sammen, 
tok et tak for skolen vår 
Ble vi best i verden 
Vi er ferdige! 



 

 


