
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 23 

Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. 

Mandag 05.06 Tirsdag 06.06 Onsdag 07.06 Torsdag 08.06 Fredag 09.06 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

 
FRI 
2. pinsedag 

 
 

Elevene avspaserer 
og møter på skolen 
11:45 
 
Psykisk helse 
undervisning for 
jentene 
 
Øving til musikal 
 
 
Ferdig 13.45 
Leksetid 15:30 

 
 
 

Aktivitetsdag 
på 
Apalløkka  
 
Husk matpakke, drikke 
og treningsklær. 
Oppmøte på skolen 
08:30. 
 
 
Ferdig 13.45 

 
 
Kroppsøving 
 
Øving til musikal 
 
Mat 10:55  
 
Kroppsøving 
 
Øving til musikal 
 
 

 
Ferdig 13.45 

 

 
Aktivitetsdag 
i skolegården 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferdig 13.15 

       

 

Lekser: Les 30 min i en bok hver dag! 

 

Norsk til torsdag:  

Lesebestilling – Les teksten «Lengsel etter en hvit 

ridder» og svar på oppgavene på arket i skriveboka. 

Husk å skrive utfyllende svar og bruk hele setninger.  

Engelsk til torsdag: Skriv ferdig eventyret ditt, pass på 

at du får med alle kriteriene på skriverammen og se 

godt gjennom grammatikk og rettskriving før du 

leverer til din engelsklærer. 

 

Matematikk til onsdag:  

Ann Margaret: Arbeid med oppgaver gitt på Kikora. 

Marte: Arbeid med oppgaver gitt på Kikora. 

Kristina: Eget ark. 

Anders: Eget ark. 

 

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

 

           

Ukas ord:  

Nord, bord, jord, ild, mild, sild, glad, blad. 

 

Ukas begreper:  

Skriv en definisjon på disse begrepene i lekseboka. Når du 
kommer på skolen på fredag skal du kunne forklare begrepene for 
medelevene dine. 

Lengsel 
Ridder 
Dyster 
Rasling 
Seletøy 
Gjallet 
Komfortabelt 
Dekorert 

 
Informasjon til foresatte:    
Elevene avspaserer tirsdag 6. juni før storefri på grunn av lang 
skoledag i forbindelse med tur til Observatoriet og Munchmuseet. 
Elevene starter 11:45 denne dagen. 
 
Onsdag 7.juni skal vi til Apalløkka på aktivitetsdag. Husk å ta med 
matpakke og vannflaske. Møt opp i treningsklær på skolen. 
 
Vi ønsker alle elever og foresatte en fin uke! 
Hilsen Marte I, Marte E, Lina, Kristina, Ann Margaret, Adele, 
Herman, Linda, Bamba og Anders. 
 
 
 

 

SLIK SENDER DU EN SKOLESMS TIL KONTAKTLÆRER 
Start meldingen med "skolens kode" "mellomrom" "elevens kontaktgruppe" 

"mellomrom" "beskjed". SkoleSMS sendes til tlf.nr.: 41716112 
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