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UKEPLAN 7A 
UKE 50  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0830 – 0900 
 

 Matematikk  Norsk 
 

Naturfag Matematikk Luciasamling på trappa   
  
Kl. 10: Julegudstjeneste i Bøler 
kirke / samling på skolen   
 

0900 – 0930 
 

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 

http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
http://www.rustad.gs.oslo.no/satsing/
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LEKSEPLAN 
 

Fag Mål Lekse 
KRLE Jeg kan fortelle om hvordan de 

kristne feirer jul.   
 

Matematikk Jeg kan gjøre om brøk til prosent og 
desimaltall.  

https://www.matematikk.org/trinn5-7/brokreser/ Jobb 20 minutter med brøk og desimaltall.  

Naturfag Jeg kan forklare forskjellen mellom 
et grunnstoff og en kjemisk 
forbindelse 

Gjør huskeoppgavene på side 179 i Yggdrasil. Skriv svaret i arbeidsboken din. 

Samfunnsfag Jeg kan fortelle om en viktig 
kunstner fra renessansen.  

Gjør arket om fleip eller fakta.  

Norsk Jeg hente ut viktig informasjon fra 
en tekst.  

 

Engelsk Jeg kan bruke verbet “to do” riktig Grammatikkhefte:  
Gjør de neste tre sidene i heftet (de fire første sidene var lekse forrige uke). Les eksemplene 
godt. 

PALS Jeg kan vise ANSVAR, OMSORG og 
RESPEKT 

Vær en god venn og inkluder andre i leken.  

Gloser Ukens begreper 

Engelsk Norsk Ord Forklaring 

Christmas jul Grunnstoff Et rent stoff hvor alle atomene har samme atomnummer 
 
Et stoff som består av to eller flere grunnstoffer som er 
bundet sammen med kjemiske forbindelser 

holiday ferie Kjemisk forbindelse 

gingerbread pepperkaker  Molekyl To eller flere atomer som er bundet sammen 

jolly lystig Kjemisk formel Viser oppbygningen av molekylet (partikkelen) 

merry munter 

presents gaver 

receive motta 

Santa Claus nissen 

unwrap pakke opp 

https://www.matematikk.org/trinn5-7/brokreser/
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm
http://www.rustad.gs.oslo.no/index.htm
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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. 

 
Fredag 13.desember er det julegudstjeneste og samling i samlingssalen 
 
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. 
 
 

 

https://rustad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/skolemelding/
https://rustad.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/skolemelding/

