
 UKEPLAN FOR 7. TRINN UKE 51 

Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. 

Mandag 19.12 Tirsdag 20.12 Onsdag 21.12  Torsdag 22.12  Fredag 23.12  

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Baseåpning 
08.15 – 08.30 

Ingen baseåpning 
  

 
Juleferie 

 
 

Juleferie 

Lesekvart 
 
Norsk 
Tegnsetting  
 
 
 
 
Mat 10.55 
 
Øve på julesanger 
Vaske og rydde 
Lage julekort 
 
Ferdig 13:45 

Kontaktgruppe 
 
Adventssamling i 
Rødtvet kirke! 
Alternativt program 
for de som skal være 
igjen på skolen. 
 
Mat 10.55 
 
A-plan 
 
 
 
Ferdig 13:45 

 
 
Vi møter kl. 08:00 for 
å gå rundt juletreet. 
 
Fellessamling i 
idrettshallen! 
 
Mat 10:55 
 
Avslutning i gruppene 
 
 
 
Ferdig 11.45 

           

Lekser: Les 30 minutter hver dag i valgfri bok. 

 

Engelsk til onsdag:  

Skriv et julekort til en du setter pris på. Kortet skal 

skrives på engelsk. Fortell hvorfor du setter pris på 

han/henne. To appreciate = å sette pris på 

 

Matematikk til onsdag:  

Gå inn på Salaby.no og regn oppgavene under 

hverdagsmatematikk. Http://kanal-

s.salaby.no/forsiden/matematikk/hverdags--

matematikk.  

      Brukernavn: amm3 

      Passord: kne 
 
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: Ord med ng og gn 

Lengte, mangle, tvinge, magnet, tang, tyngst, signal, fengsel. 

 

Ukas begreper:  

Konjunksjon: er bindeordene og, eller, men eller for. 

Helsetning: er en setning som kan stå alene og gi god mening. En 

helsetning har verbal og subjekt. For eksempel: Jeg er på ferie.   

Leddsetning: En leddsetning er en del av en helsetning og gir ikke 

mening når den står alene. En leddsetning begynner ofte med en 

subjunksjon, f. eks. at, når, da, hvis, fordi eller som.                   

 
 
Informasjon til foresatte: 
Vi ønsker elever og foresatte en god jul og et godt nyttår. Vi ser frem 
til et videre godt samarbeid etter nyttår. Første skoledag etter 
juleferien er tirsdag 3. januar. 
 
Onsdag 21. desember slutter elevene 11:45. 
 
Vi ønsker alle elever og foresatte en fin uke! 
Hilsen Marte I, Marte E, Lina, Kristina, Ann Margaret, Adele, Linda, 
Bamba og Anders. 
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