
 

 

 

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

Husk smittevern        

 

UKEPLAN KLASSE  7X    UKE 15 

TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09.00- 
10.45 

 
MATTE 

 
 

 

NORSK 

  
MATTE 

 
NATURFAG 

 
MATTE 

10.45-
11.15 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

11.15-
12.30 
 
 

 
NORSK/ENGELSK 

 
KRLE 

 
ENGELSK 

 

SAMFUNNSFAG 

 

NORSK 

12.45-
14.00 
 

 
HJEMMESKOLE 

 
HJEMMESKOLE 

 
HJEMMESKOLE 

 
HJEMMESKOLE 

 
HJEMMESKOLE 

      
GOD HELG 

      

 



Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg kan gjøre overslag ved hjelp av avrunding. Multi OPPGAVEBOK 7B: Gjør oppg. 7.18 – 7.20, s. 38, og oppg. 7.32, s. 39 
 
 

Norsk  Jeg kan skrive en sammenhengende tekst, og følge ulike 

kriterier.  

Skriv en sammenhengende tekst i Word om hva du gjorde i påskeferien. Lever i Teams.  

 

-Bruk linjeavstand 1,5 

-Skrifttype: Times New Roman 

-Lag din egen overskrift 

-Husk riktig bruk av tegnsetting  

-Bruk 1-2 avsnitt 

-Teksten skal være mellom 300-600 ord lang 

Engelsk Jeg kan bruke verktøyene i Word til å rettskrive mine engelske 

tekster.   

Gjør ferdig selvbiografien din. Kriteriene ligger ute på teams. Følg dem og lever inn din 

fullførte tekst på teams innen fredag 16. april. Husk å ta med alle punktene.  

Øv på verbene! 

Naturfag  Lese og forstå faremerking og reflektere over hensikten med 

disse. 

 

Jeg vet hva atomer og molekyler er  

 

Gjør oppgave 1–8, s. 179 i Yggdrasil. 

Samf. Jeg kan forklare begrepene globalisering og bærekraft 

(globalization and sustainability) 

Lag et sammendrag av episoden om globalisering og bærekraft på Elevkanalen. Hvis du 

vil friske opp litt, kan du se den om igjen: 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/105719?videoObjectId=18531 

Lever sammendraget i Teams. Husk at det skal være et grundig sammendrag, og at du 

skal gi en god beskrivelse av hva programmet handler om. 

Stikkord: Serbia, Punjab, Drammen, klesproduksjon, sko, Sveinung Rotevatn, forbruk, 

nettshopping, barnearbeid, kort leveringstid... 

KRLE Jeg kan viktige fakta om hinduismen. 

 

Se denne presentasjonen om hinduismen: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmnTey_U_m0 

Lag 8 spørsmål med svar, som du skal teste læringspartneren din med         

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/105719?videoObjectId=18531
https://www.youtube.com/watch?v=cmnTey_U_m0


 

 

 

 

Verbprøve Ukens begreper 

Irregular verbs Ord Forklaring 

Husk verbprøve annenhver uke. 

Øv godt til hver gang, ellers blir 

det mye å kunne til våren, når vi 

skal ha en stor verbprøve. 

 

Verblisten ligger i Teams. Du har 

også fått den utdelt på papir 😊  

Globalisering Mer samarbeid mellom land i verden, som gjør 

at landegrensene blir mindre viktige enn 

tidligere.  

Samarbeidet foregår innen ulike områder, som 

økonomi, politikk, kultur, teknologi og miljø. 

  

Eks. Samarbeidet om å utvikle og kjøpe 

Covid19-vaksiner.  

Kanskje du har hørt om Covax? 

Bærekraft 

 

 

 

 

 

 

 

En slags gyllen regel for livet på jorda. Vi må 

leve på en måte som gjør at vi får det vi 

trenger, uten å skade andre mennesker eller 

naturen. 

 

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-

for-dummies 

 

 

 

Skriv i skriveboka di. 

Sosialt 

mål 

Jeg fremsnakker andre  

https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies
https://baerekraft.ungdomsbedrift.no/brekraft-for-dummies


 

 

 

 

 

                                              

INFORMASJON 

 

Informasjonsmøte på Teams med Skullerud ungdomsskole:  

Minner om informasjonsmøtet / foreldremøtet på Teams med Skullerud Ungdomsskole mandag 12. april kl. 18.00.  

Lenke til møtet har blitt sendt ut i skolemelding. 

Elevene har allerede hatt møte med Skullerud der de har fått mye info, og fikk stilt egne spørsmål. Denne gangen er det foreldrenes tur.  

 

Ny smittevernveileder: Fra og med mandag 12. april får vi litt kortere dag på skolen igjen. Da avslutter vi 12:30. Elevene går deretter rett hjem 

og jobber med hjemmeskoleoppgave. Skolene har fått litt strengere retningslinjer å følge, og vi er i øvre sjiktet for hvor mange vi kan være før 

vi må deles inn i enda en gruppe. Med enda mindre grupper trengs det flere voksne og mer logistikk, siden vi heller ikke kan bevege oss 

mellom gruppene. Siden vi rett og slett ikke er nok lærere hvis en av oss skulle havne i karantene eller bli syk, vil det også oftere medføre 

hjemmeskole, og gjerne på kort varsel. Vi ønsker å være mest mulig på skolen, og velger derfor litt kortere skoledager fremfor enda mer 

hjemmeskole. 

 

Overgangsprøver/Osloprøver: Snart skal vi ta overgangsprøver. Her kan dere ta en titt på en eksempeloppgave på Osloprøven i naturfag for 

7. trinn: https://osloprover.inspera.no/player/?assessmentRunId=42677249&context=exam#/section/3896157877613/question/42679843 

 

https://osloprover.inspera.no/player/?assessmentRunId=42677249&context=exam#/section/3896157877613/question/42679843


Smittevern: Husk at ingen kan låne blyanter o.l. av andre. Noen trenger litt hjelp med å huske å møte forberedt på skolen med det som skal 

være i pennalet, så det er fint om dere sørger for en liten påminnelse hjemme. 

 

 

 

 


