
 7. TRINN, UKE 34 

 

Mandag 20.08 Tirsdag 21.08 Onsdag 22.08 Torsdag 23.08 Fredag 24.08 

08:15-08:30 

Baseåpning  

08:15-08:30 

Baseåpning 

08:15-08:30 

Baseåpning 

08:15-08:30 

Baseåpning 

08:15-08:30 

Baseåpning 

Velkommen tilbake 

etter ferien 😊 

Basemøte  

Informasjon 

Lesing og skriving  

UTESKOLE 😊 

Tur i Lillomarka 

7.1: Kroppsøving 

7.2: Naturfag 

7.3: Kroppsøving 

7.4: Naturfag 

Regning i 

kontaktgruppene  

Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri Spising og storefri 

 

 

 

 

 

Vi avslutter kl. 13.00 

i dag! 

«Alle teller» 

kartleggingsprøve 

 

Regning i 

kontaktgruppene 

 

7.1: Naturfag 

7.2: Kroppsøving 

7.3: Naturfag 

7.4: Kroppsøving 

Lesing og 

skriving/grammatikk 

Slutt 13:00 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.45 Slutt 13.15 

 Leksetid 13.45-14.30  

 

 

 

 

 

Fag Mål 

Alle fag  Jeg har skolesakene i orden. 



 

LEKSER  

Praktisk lekse til fredag 

Legg på trekk på ALLE 

fagbøkene.  

 

Lesing til fredag 

Les og gjør oppgavene om 

Lillomarka som du får utdelt på 

skolen. 

Matte til fredag 

Gjør matteheftet til fredag.  

Informasjon:  

Velkommen tilbake etter en velfortjent sommerferie. Vi gleder oss til å ta fått på det siste 

skoleåret deres her på Ammerud skole. Gruppene beholder de samme kontaktlærerne som i fjor, 

men vi har tre nye voksne trinnet. Jørgen skal studere matematikk, og vil være hos oss tre dager i 

uka. Han var lærer på 7. trinn i fjor. Kristiane er spesialpedagog tilknyttet trinnet. I tillegg vil Yai, 

som er lærling, være på trinnet. Maria fortsetter som lærer i kunst og håndverk.  

For å bli bedre kjent med de nye voksne og ha en hyggelig dag sammen skal vi på tur onsdag 

denne uka. Det er lurt å kle seg etter været, og ta med matpakke og drikkeflaske. Det vil ikke bli 

bål pga. skogbrannfare.  

Nytt av året er at elevene har kroppsøving hver uke. Vi starter med kroppsøving allerede første 

uka, og minner om at elevene må ha med seg gymklær og håndkle for dusjing.  

Hovedvekten av musikk legges til vårsemesteret grunnet musikaloppsetning.  

 

 

 

 

 

 

 


