
 

 

GJELDER ALLE DAGER: 
Oppmøte ved fast oppstillingsplass kl. 09.00 (tidligst kl. 08.55). 
Kle deg etter været. Vi er litt ute hver dag, uansett vær. 
Pennalet må være i orden, og ingen kan låne av hverandre. 

UKEPLAN    KLASSE 7B      UKE 44 
TID Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
09.00- 
10.45 

 
MATTE 

 

SAMFUNNSFAG 

 
NORSK 

 

NATURFAG 

 

NORSK 

 
10.45-
11.15 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

SPISEPAUSE 
 

11.15-
12.15 
 

 
MUSIKK 

UTEGYM 
 

Kl. 12.00 – 12.45: 
Samlingssalen 
Forfatterbesøk 

 
UTEGYM 

 
ENGELSK 

KUNST & 

HÅNDVERK 

 

MATTE 

12.15- 
12.30 

PAUSE 12.15-12.30 PAUSE 12.15-12.30 PAUSE 12.30-12.45 PAUSE 12.30-12.45 

12.30-
14.00 

 
ENGELSK 

 

MATTE / NORSK 

KUNST & 

HÅNDVERK 

RLE 
 

(Kl. 13.00-13.30: BIBLIOTEKET) 

 

INFORMASJON 
Husk ukens utviklingssamtaler! (Se utsendt invitasjon!) 
 
Tirsdag kl. 12.00 – 12.45 får vi forfatteren Endre Lund Eriksen på besøk. Eriksen er aktuell med boken «Verdens beste pappa». 
 
Alle må ta med seg innesko i løpet av denne uken.  

                                                                                                                                                                    
I uke 45 starter vi opp med leksehjelp på tirsdager og onsdager kl. 08.15 – 08.45.                                                                             
Påmelding sendes kontaktlærer på e-post, eller skolemelding innen fredag 23. oktober. Skriv hvilken dag eleven skal delta, eller om 
eleven skal delta begge dagene. Påmeldte elever møter ute de aktuelle dagene, og går sammen med lærer til eget klasserom.           
Alle går ut sammen med lærer for å ta pause/ stille opp kl. 0845. 
 
Skolepatruljen må huske vaktene sine. I tilfelle du har mistet vaktlisten din, ligger alle vaktlistene på hjemmesiden til skolen under "For 
elever og foresatte" - "ukeplaner", Skolepatruljen får lov til å sitte i foajéen etter endt vakt og frem til de skal møte opp til skolestart.  



                                   LEKSEPLAN 

Fag  Mål  Lekse  

Matte  Jeg kan gjennomføre ulike typer statistiske undersøkelser.  
Jeg kan illustrere innsamlede data som søyle-, linje- og 
sektordiagram.  
Jeg kan forklare sentralmålene typetall, median og 
gjennomsnitt.  

Multi GRUNNBOK: Les om statistiske undersøkelser, diagram og sentralmål på s. 57.  
                                Gjør oppg. 1 og 2, s. 58. Skriv i ruteboka.  
 

Norsk  Jeg vet når jeg skal skrive Æ-lyd med æ, og når jeg skal skrive 

Æ-lyd med e.                                                                                    
Jeg kan skrive en argumenterende tekst. 

Ord for alt SPRÅKBOK: Gjør oppg. 16 A og B, s. 163 + Lær deg ukens rettskrivingsregel. 

Ord for alt TEKSTBOK: Les s.90 – 94. Gjør leseoppgavene s. 95  

+Les minst 20 minutter hver dag i egen bok.                                                                                                                                                                  

Engelsk Jeg kan føre en debatt. Gå inn på Salaby Skole --> Kanal S 5–7 --> Engelsk --> English-speaking countries --

> Facts about the USA og les hele teksten. Skriv så 8 spørsmål med svar på engelsk i 

skriveboken din ut ifra teksten du leste.   

Naturfag  Jeg kan forklare hva strømkrets, isolator og motstand er.  

Samf. Jeg kan fortelle litt om forskjellene på det norske og det 

amerikanske valgsystemet. 

 

KRLE Jeg kan fortelle om noen ritualer i kristendommen.  

PALS Jeg sitter på plassen min og jobber fokusert.  

GLOSER   UKENS GRAMMATIKKREGEL / RETTSKRIVINGSREGEL 

Government   Regjering   Æ-LYD                                                                                                                                                                     

Lang Æ-lyd skriver vi oftest med æ. 

Eksempel: være, pære 

 

Kort Æ-lyd foran R skriver vi oftest med e. 

Eksempel: kjerre, hjerte 

Support  Søtte  

Laws  Lover  

Rights  Rettigheter  

Similarities  Likheter  

Differences  Ulikheter   



 

Topics  Emner  

  


