
GJELDER ALLE DAGER:  

Oppmøte ved fast oppstillingsplass kl. 09.00 (tidligst kl. 08.55).  

 

 

UKEPLAN    KLASSE 7X     UKE 14 

TID  Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
09.00-  
10.45  

2.påskedag 
 

FRI 

NORSK MATTE NATURFAG NORSK 

10.45-11.15   
  

SPISEPAUSE  
  

SPISEPAUSE  
  

SPISEPAUSE  
  

SPISEPAUSE 

11.15-
12.45  
  

  
 

  
KRLE   

  
ENGELSK  

  
SAMFUNNSFAG  

 
MATTE 

13.00 - 
14.00  

  HJEMMESKOLE  HJEMMESKOLE  HJEMMESKOLE  HJEMMESKOLE  

   TEAMS: Gym, K & H og 
Musikk 

TEAMS: Gym, K & H og 
Musikk  

TEAMS: Gym, K & H og 
Musikk  

 
TEAMS: Gym, K & H og 
Musikk 

 

INFORMASJON   

  

Leksehjelp: Leksehjelp må dessverre utgå i denne perioden som vi er på rødt nivå.  

  

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 mestrer de fire ulike regneartene.  
Jeg mestrer negative tall og prosentregning  

Multi GRUNNBOK 7B: Gjør hele side 94 😊  

 
 

Norsk   Jeg kan sammenligne talespråk i nærmiljøet med andre talespråkvarianter i 
Norge og med nabospråk 

Velg deg en lyriker. Skriv litt om ham/henne.   
Vi lager kriterieliste sammen som legges i Teams.  

 

 

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!  
 

Naturfag   Partikler: Jeg kan beskrive stoffenes tre faser: fast form, væske 
og gass. Jeg kan forklare hva som skjer når et stoff går over til 
en annen fase. Jeg kan bruke partikkelmodellen til å beskrive 
egenskaper ved faste stoffer, væske og gasser. Jeg kan forklare 
hvordan et stoff er bygd opp, ved å bruke begrepene atom og 
molekyl.  

Bruk partikkelmodellen og tegn stoffets tre faser (fast form, væske og 
gass). Skriv 1-3 setninger som forklarer hva som skjer med partiklenes 
bevegelse i hver av de tre fasene. Se på de tre illustrasjonene på side 
170-172 i Yggdrasil og les avsnittene som hører til.   

Samf.fag  Jeg vet litt om forskjeller og likheter på jorda. Jeg vet hva det 
betyr at ressurser er ulikt fordelt. Jeg vet litt om de ulike 
verdensdelene og hvilke land som ligger i de ulike 
verdensdelene.  

   

Krle  Jeg kan fortelle litt om kristendommen i Norge og kjenner til 
hvorfor de kristne feirer påske  

  

Musikk, 
gym og 
K og H: 

Se oppgaver på Teams. 
 

Husk å levere digitalt innen fredag 😊  

Gjør oppgaver på Teams og lever innen fredag 😊 (Gym, K og H, og 

musikk).  



 


