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UKEPLAN 7A 
UKE 49  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0830 – 0900 
 

 Matematikk  Norsk 
 

Leksehjelp 
08:00-08:30 

Matematikk Fokusfag 

0900 – 0930 
 

Naturfag 

0930 – 1000 
 

Matematikk 

1000 – 1015 Lillefri  Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1015 – 1115 Naturfag KRLE NORSK 
 

Norsk  Engelsk 

1115 – 1135 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

1135 – 1200 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1200 – 1230 
 

Engelsk  Leksehjelp 
 

Matematikk Kunst og håndverk 
 
Sløyd: Gr. 4 
Tekstil: Gr. 1 
Teikning: Gr. 2 
Visuell kommunikasjon: Gr.3 
 
 
Det rulleres etter ni uker 

Samfunnsfag 

 
 
 
INNEGYM: 7A 
UTEGYM: 7C 
SVØMMING: 7A 
 
 

Samfunnsfag 

1230 – 1300 
 

1300 – 1310 Lillefri Lillefri Lillefri 

1310 – 1340 
 

Musikk Samfunnsfag Norsk 
 

1340 – 1410 
 Fysak  

1410 – 1440 Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt Skoleslutt 
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LEKSEPLAN 
 

Fag Mål Lekse 
KRLE Jeg kan fortelle om hvorfor de 

kristne feirer jul.   
 

Matematikk Jeg kan gjøre om brøk til prosent, 
og prosent om til brøk.  

 

Naturfag Jeg kan forklare hvordan 
partikkelmodellen kan brukes til å 
forklare stoffenes tre faser: væske, 
gass og fast form 

 

Samfunnsfag Jeg kan fortelle når renessansen 
var, hva ordet renessanse betyr, og 
kjenne til viktige personer fra tiden.  

 

Norsk Jeg hente ut viktig informasjon fra 
tabeller.  

 
.  

Engelsk Jeg kan bruke verbet “to do” riktig  

PALS Jeg kan vise ANSVAR, OMSORG og 
RESPEKT 

 

                                                                         Gloser 

Engelsk Norsk 

cinema kino 

pancakes pannekaker 

evening kveld/aften 

trumpet trompet 
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INFORMASJON 
 

 
Fravær skal alltid meldes på forhånd via Skolemelding. Mer info finner du her: https://rustad.osloskolen.no/for-elever-og-

foresatte/hjemskole-samarbeid/skolemelding/ 

 

 

Leksehjelp: Det er leksehjelp kl.8 - 8:30 på biblioteket på tirsdager og onsdager. Vi oppfordrer alle som trenger litt ekstra hjelp, 

eller som har mange ettermiddagsaktiviteter, til å bli med. Der er det faglærere som kan hjelpe i alle fag. 

 
Kroppsøving: Alle skal ha med seg riktig utstyr til kroppsøving og svømming. Det vil si innesko, treningstøy, svømmetøy, badehette, håndkle 
og såpe. Det er mange som ikke har innesko. Det er lurt å ha på glatte gulv. 
 
Elevundersøkelsen: 5.-7. trinn skal som vanlig svare på Elevundersøkelsen. Den gir elevene mulighet til å svare på spørsmål knyttet til 
læring og trivsel. 
 
Overgangsprøve: Vi kommer til å jobbe med tidligere overgangsprøver fremover. Dette er for å forberede elevene på prøven som kommer i 
mai/juni. Resultatene brukes av oss lærere, og til å forberede ungdomsskolen på elevenes faglige nivå. 
 

Leksefri uke: Elevene har jobbet veldig bra den siste tiden og dermed har de fått leksefri uke som PALS-premie. Derfor er det ikke lekser 

denne uken        
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