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                  UKEPLAN 7C 
                     UKE 9  

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
0830 – 0900 
 

     
Fokusfag 

0900 – 0930 
 

0930 – 1000 
 

 

1000 – 1015 Lillefri  Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

1015 – 1115      

1115 – 1135 Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause Spisepause 

1135 – 1200 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

1200 – 1230 
 

  
 

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

 

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

1230 – 1300 
 

1300 – 1310 Lillefri Lillefri Lillefri 

1310 – 1340 
 

   
 

1340 – 1410 
 

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 noen av de 
viktigste gudene i hinduismen.  

Velg deg ut en gud fra hinduismen og skriv ned minst to avsnitt om guden.  

Matematikk Jeg kan bruke riktig benevning når 
jeg regner ut tekstoppgaver.  

Gjør side 32 i grunnbok 7B. Ekstra: gjør side 33.  
Husk marg, tydelig oppgavenummer, to streker under svaret og bruk linjal.  

Naturfag Jeg kan forklare hvorfor sopp er 
viktig for stoffenes kretsløp i 
naturen 

 

Samfunnsfag Jeg kan fortelle om europeiske 
oppdagelsesreiser og oppdagere.   

 

Norsk Jeg kan opptre i ulike roller 
gjennom dramaaktivitet, opplesning 
og presentasjon.  

Les minst 20 minutter hver dag i en bok du har hjemme 

Engelsk I can read and understand different 
types of text 

Les og lytt til: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter4/Fortunately-the-Milk 
Husk å ha på lyd. Teksten finnes også i Textbook s.153-155. Gjør “After reading” s.155, 
oppgave.a-e. Skriv spørsmål, og svar med hele setninger. 

PALS Jeg kan vise ANSVAR, OMSORG og 
RESPEKT 

Jeg følger beskjed første gang den blir gitt 

Gloser 

Engelsk Norsk 

was supposed to skulle 

corner shop nærbutikk 

for ages i evigheter, kjempelenge 

made faces gjorde grimaser 

pickles sylteagurker 

awful forferdelig  

blame skylde på 

expect regne med 

paper avis 

https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Read/Chapter4/Fortunately-the-Milk
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/ 

 

Velkommen tilbake! Vi håper alle har hatt en fin vinterferie        

 

 

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. 

 

Studenter: Studentene i 7C kommer tilbake, og skal være på trinnet de neste tre ukene. Fokusfag er kroppsøving. 
 

Åpent hus: Skullerud skole holder åpent hus for elever og foresatte 10. mars kl. 17:30 – 19:30. Alle møtes i samlingssalen. 

Rektor vil først informere om skolen, deretter blir det omvisning og informasjon om fag. Elevene har fått infoskriv om dette. 

 

Skoleball: 5. mars 
 
Aktivitetsdag:  For alle trinn 27.februar. Vi skal være ute hele dagen og elevene skal gå langrenn. Elever som ikke har ski kan låne av 

skolen (husk svarslipp). De som vil kan ta med grillmat. Vi krysser fingrene for fint vintervær       

 
 
 
 
 
 
Marthe 
 
 
 

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