
UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 39    

Mandag 23.09.19   Tirsdag 24.09.19   Onsdag 25.09.19   Torsdag 26.09.19  Fredag 27.09.19   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

Leksetid i basen 

08:15 – 08:30   
Leksetid i basen 
08:15 – 08:30   

   
Norsk/ 
Matematikk 
 
Bibliotek 
   

   

     
7.1 og 7.3:   
Kroppsøving   
   
7.2 og 7.4:   
Naturfag   

   
Livet 
Tema: Språkbruk 
 
Matematikk   
Alle teller-prøve 

   
Aktivitetsdag 
 
Ha på deg 
treningstøy og en 
god jakke. Vi skal 
være ute. 

    
KRLE 

    
   

Mat og storefri Mat og storefri   Mat og storefri   Mat  Mat og storefri   

   
7.1 og 7.2: 
Kunst og håndverk 
 
7.3 og 7.4: 
Engelsk  

   
7.1 og 7.3:   
Naturfag   
   
7.2 og 7.4:   
Kroppsøving   

   
7.1 og 7.2: 
Engelsk 
 
7.3 og 7.4: 
Kunst og håndverk 
   
   

   
Elevene slutter kl 
13:00 denne 
dagen! 
   

   
Fellessamling i 
gymsalen! 
 

   

Slutt 13:45   Slutt 13:45   
Leksetid    
13.45-14.30   

Slutt 13:45   Slutt 13:00   Slutt 13:15   

 
 
 
 
 
Ukas mål   
Norsk: Jeg kan fordype meg i en skjønnlitterær tekst. 
Matematikk: Jeg kan bruke hensiktsmessige strategier i regning. 
Engelsk: I can make a commercial about a product that I like. 

   
   
   
   
   



  Ukas ord: sette, funnet, hjelp, største, løpet, meter, hånden, spørsmål 
Ukas gloser:  keen/ivrig, checking/sjekke, important/ viktig, vicar/prest, opinion/ mening 
closing down/ nedleggelse 

Ukas begreper: 
Verbal kommunikasjon: Måten vi snakker med hverandre på. Man tilpasser kommunikasjonen 

ut fra hvem man snakker med. Man snakker gjerne annerledes med kamerater/venninner enn 

det man gjør med foreldre/lærere.  

Non-verbal kommunikasjon: Kommunikasjon uten bruk av ord. Eksempler kan være hvordan 

man bruker blikk, kroppsspråk, berøring også videre. Denne formen for kommunikasjon bruker 

vi ofte uten at vi tenker så mye over det. 

Høstferie: Denne uka brukte opprinnelig elevene til å hjelpe til på jordene med å plukke poteter. 
Etter at jordbruket i Norge ble mekanisert ble behovet for dette etter hvert borte, men norske 
skolebarn har likevel fri denne uka. 

Lekser til fredag: 
Norsk leselekse: 
7.1: Lese s 40-76 i «Pyramidemysteriet». 
7.2: Lese side 51-100 i «Nørd». 
7.3: Lese side 103-149 i «Dronningen vender tilbake». 
7.4: Lese side 38-74 i «Far din». 
Matematikk: Velg mellom nivå 1 og nivå 2 i Showbie. 
Engelsk: Les s. 32 og 33 i Textbook og gjør deg ferdig med reklamefilmen fra engelsktimen. 

  Annen informasjon:    
Vi har bestilt fire klassesett av bøker fra Deichmanske bibliotek og elevene er godt i gang med 
lesingen hjemme. Vi vil jobbe med ulike leseoppdrag til bøkene på skolen på fredager. Da må 
boka være med på skolen. Ettersom det er ulik lengde på bøkene, vil elever med lengre bøker få 
noe tid til lesing på skolen.  
Vi minner om at dersom elever må ha med seg mobiltelefon på skolen, må denne leveres opp 
på kontoret før skoledagens starter. Husk å gi beskjed på skolemelding til kontaktlærer ved 
fravær.  
Denne høsten har vi språkbruk-kampanje på Ammerud skole. Et av målene med kampanjen er å 
gjøre elever mer bevisst på egen språkbruk. Hovedbudskapet med kampanjen er at vi skal 
snakke pent til og om hverandre. Vi skal spre positive ord framfor negative kommentarer. 
 
Neste uke er det høstferie. Elevene møter på skolen til vanlig tid mandag 7 oktober. Vi ønsker 

alle en god ferie! 

 

Utviklingssamtaler starter etter ferien. Husk å levere lapp tilbake til kontaktlærer! 

 

Skolelagene i fotball spiller første kamp mot Bestum på tirsdag. Elever som har blitt tatt ut på 

laget har fått lapp om dette. Husk å levere lapp tilbake på skolen før tirsdag. Vi ønsker lagene 

lykke til 😊 

 

Vennlig hilsen: Edvard (7.1), Kristina (7.2), Kristian (7.3), Anders (7.4), Eline, Maren, Adele, Eirik, 
Maria og Anna.   

 


