
 

 

GJELDER ALLE DAGER: 
Oppmøte ved fast oppstillingsplass kl. 09.00 (tidligst kl. 08.55). 
Pga. smittevern kan ingen låne blyanter o.l. av andre på skolen. Noen trenger litt hjelp med å huske å møte forberedt på 
skolen med det som skal være i pennalet. Fint om dere hjemme sørger for en liten påminnelse om sjekk av pennal.                                                                                                                                  

UKEPLAN    KLASSE 7B      UKE 14 
TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
09.00- 
10.45 

 
 
 
 

2. PÅSKEDAG 
 

Lesestund 

NORSK 

Lesestund 

MATTE 
Lesestund 

NATURFAG 

Lesestund 

MATTE 

10.45-11.15 SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

11.15-
12.45 
 

 
KRLE 

 
ENGELSK 

 

SAMFUNNSFAG 

 

NORSK 

13.00 -
14.00 

HJEMMESKOLE HJEMMESKOLE HJEMMESKOLE HJEMMESKOLE 

KUNST & 

HÅNDVERK 
Se fagkanalen i Teams 

MUSIKK 

Se fagkanalen i Teams 

KUNST & 

HÅNDVERK   
Se fagkanalen i Teams  

GYM / FYSISK AKTIVITET  
Se fagkanalen i Teams 

 

INFORMASJON  

 
Leksehjelp: Leksehjelp må dessverre utgå i denne perioden som vi er på rødt nivå. 
 
Informasjonsmøte med Skullerud ungdomsskole:  
Mandag 12. april blir det informasjonsmøte med Skullerud Ungdomsskole for dere foreldre. Nærmere informasjon kommer. 
 
Lesetrening: Minner om at alle må huske å lese i egen bok hver dag. Elevene har et stort behov for å øke leseforståelsen sin, 
og få mer utholdenhet med lengre tekster. Vi jobber mye med lesing, men det må leses hjemme også for at elevene skal kunne 
oppnå en lesekompetanse som kan imøtekomme framtidige krav med tanke på ungdomsskolen. 
 



                                          LEKSEPLAN  UKE 14 

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg vet hva prosent betyr. 
Jeg kan skrive en del av noe som prosent, brøk og desimaltall. 
Jeg kan regne med prosent. 

Multi GRUNNBOK 7B: Studer eksemplene øverst på s. 74 og 75  
                                     Gjør oppg. 7.2 - 7.3, s. 74, og oppg. 7.7 - 7.8, s. 75 

Regn i minst 20 minutter på Multi smart øving.  
Norsk  Jeg bruker småord for å binde sammen setninger i tekstene mine, for å få god 

sammenheng i innholdet og god flyt i språket.                                                        Jeg 

kan sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i Norge og 

med nabospråk  

Ord for alt, SPRÅKBOK B: Gjør oppg. 67, s. 228..  
Skriv i norsk skrivebok.  

Les I egen bok i minst 30 minutter hver dag. 

Engelsk Jeg kan bruke verktøyene i Word til å rettskrive mine engelske tekster.    Fortsett på biografien fra før påske. Oppdaterte kriterier/oppskrift ligger ute 
på teams. Følg den og lever inn din fullførte tekst på teams. Husk å svare 
på alle punktene.   
Øv på verbene!  

Natur-

fag  

Jeg kan bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til 
faste stoffer, væsker og gasser. 

 

Samf.-

fag 

Jeg vet litt om hva økende globalisering innebærer  GLOBUS: Les s. 199 – 203.     
                Gjør oppg. 1 – 4, 10, 11 og 12, s. 211 

Krle Jeg kan fortelle litt om hinduismen i Norge og i verden.  

PALS Jeg holder det ryddig på og rundt pulten min, og kaster avfall i riktig avfallsbøtte.  

VERBPRØVE  (Irregular verbs) UKENS GRAMMATIKKREGEL / RETTSKRIVINGSREGEL 

 

Husk verbprøve annenhver uke. 

Verblisten ligger i Teams, og du 

har også fått den utdelt i 

papirform.  

Erstatter gloseprøvene ut året.  

TEKSTBINDING 

Med tekstbinding mener vi hvordan vi binder sammen en tekst for at det skal bli god 
sammenheng i innholdet og god flyt i språket. 

Vi kan binde sammen setninger med småord som og, for, eller, men, derfor, likevel, for at, fordi, 
deretter, så, etterpå, dessverre, iblant, ofte … 



 


