
Plan for 7. klasse      
Uke 17-18        
           

Læringsmål:                       

                                                      https://bygdoy.osloskolen.no/nyhetsarkiv/hopp-for-livet/                                                                                                         

 

Norsk: Kunne kjenne til regler for riktig bruk av komma. 

                   Matte: Kunne kjenne til sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. 

            Engelsk:  Kunne skrive dagbok. Kunne fortelle om New Zealand og landets kultur. Kunne  

                                           sammenlikne med Norge. 
                         

Norsk:           

 Kap. 8 «Tegnsetting» i Språkbok. 

 Vi jobber med tegnsetting og skal blant annet lære om når vi skal sette 

komma. 

 Tilhørende oppgaver i arbeidsbok. 

 http://www.lokus123.no/zeppelin              

 

Matte:            

 Kap. 6 «Brøk og prosent».  

  Vi jobber med prosent som en del av en hel og en del av en mengde. Vi skal 

også lære om sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. 

  Oppgaver som skal regnes hjemme står i Oppgavebok 7b.  

   http://www.gyldendal.no/multi 

 

Engelsk:  

 

 Aotearoa: TB s. 178 -190. 

 Dagbok/diary: felles gjennomgang, skriveoppgaver 

 www.stairs5-7.cappelendamm.no                  

 

     

 
                 

Andre fag:  
 KRLE: Kristendom «Kirken i seinmiddelalderen» og «Samisk religion», s. 146 -> 

Kunne delta i samtaler om Wycliffe, Hus og Luther. Kunne kjenne til samisk religion. 

 Naturfag: «Alt består av partikler» s. 174 -> Kunne forklare hva som skjer når et 

stoff går over til en annen fase. Kunne bruke partikkelmodellen til å beskrive 

egenskaper ved faste stoffer, væsker og gasser. 
 Samf.f.: «Forbruk og forurensning», s. 144-> Kunne forklare hvordan et stoff er 

bygd opp, ved å bruke begrepene atom og molekyl. 

 Kroppsøving: Husk nødvendig utstyr/sko.  

http://www.gyldendal.no/multi
http://www.stairs5-7.cappelendamm.no/


Tidsplan / Lekseplan:                                                     
Uke 17 Mandag 

24.4. 

Tirsdag 

25.4. 

Onsdag 

26.4. 

Torsdag 

27.4. 

Fredag 

28.4. 

1.økt Norsk Naturfag Norsk Matte Norsk 

2.økt Matte ” ” Norsk ” 

3.økt ” Matte Matte ” Krle 

 Mat og  

4.økt Engelsk K&H ” pause DKS 

5.økt ” ” Krle Samf.f. «Scriptorium» 

6.økt Naturfag ” ” ” ” 

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og pause Mat og pause 

7.økt ” Samf.f. Gym Engelsk K&H 
Tegneprega forming 

8.økt ” ” ” ” ” 

9.økt ”/Klassens time Norsk ” ” ” 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

Naturfag: 
Les s. 176-177 i 

Yggdrasil. Svar på 

oppg. 8-11, s. 179. 

Skriv i skriveboka 

di. 

 

 

Norsk: 
Les s. 156 i 

Språkbok. Gjør 

oppg. 13, s. 157.  

Du kan velge om du 

vil skrive i 

skriveboka eller på 

One Note. 

 

Matte: 
Regn oppg. 6.44, 

6.45 og 6.46 i 

Oppgavebok 7b.. 

 

Engelsk:  
Se eget skjema. 

Begynne på noe? 

 

Samf.f.: 
Les s. 144-145 i 

Midgard. Svar på 

oppg. 1, s. 156 i 

Midgard (forklar til 

en hjemme).  

Norsk: 
Gjør s. 57 i 

arbeidsbok til 

Språkbok. 

 

Matte: 
Regn oppg. 6.47, 

6. 49 og 6.50 i 

Oppgavebok 7b. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantine  

Norsk: 
Les s. 158 i 

Språkbok. 

Gjør oppg. 18, s. 

159. Skriv i 

skriveboka di. 

 

Krle: 
Les s. 146-150. Lag 

3 spørsmål med 

svar fra det du har 

lest. Skriv i 

skriveboka di. 

 

Engelsk:  
Se eget skjema. Alt 

skal være gjort. 

 

 

God 

helg! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 18 

 

Mandag 

1.5. 

Tirsdag 

2.5. 

Onsdag 

3.5. 

Torsdag 

4.5. 

Fredag 

5.5. 

1.økt Fri! Naturfag Norsk Matte Norsk/Diktat 

2.økt  Besøke 

ungdomsskolen. 
” Norsk ” 

3.økt  Tone har opplegg 

med klassen. 
Matte ” Krle 

 Mat og  

4.økt  Matte ” pause Musikk 

5.økt  K&H Krle Samf.f. ” 

6.økt  ” ” ” ” 

  Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og pause Mat og pause 

7.økt  Samf.f. Gym Fys. akt. Hospitering 

u-trinn 

8.økt  ” ” ” ” 

9.økt  Norsk ” ” ” 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

 Norsk: 
Gå inn på udir sine 

sider og velg 

nasjonale prøver i 

lesing 8. og 9. trinn, 

eksempeloppgaver 

BM . Les 

«Tegneserieblader 

før og nå» og 

«Jordskokk». 

Etterpå gjør du 

tilhørende 

oppgaver. 

Linken ligger også 

under fanen Norsk, 

uke 18 på OneNote. 

Valgfritt om du 

gjør denne leksa i 

dag eller i morgen. 

 

Matte: 
Regn oppg. 6.53,  

6.54 og 6.58 i 

Oppgavebok 7b. 

 

Engelsk:  
Se eget skjema. 

Begynne på noe? 

 

Samf.f.: 
Les s. 148-149 i 

Midgard. Svar på 

oppg. 12, s. 156. 

Skriv i arbeidsboka 

di. 

Norsk: 
Se tirsdagsleksa. 

 

Matte: 
Regn oppg. 6.59, 

6.62 og 6.65 i 

Oppgavebok 7b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kantine  

Norsk: 
Les 30 min. i 

«Hellig Olavs hår». 

Etterpå skriver du 

et lite sammendrag 

fra det du leste (ca 

en halv side). 

Vær forberedt på å 

bli spurt om å lese 

det opp på skolen. 

 

Øv til diktaten. 

 

Engelsk:  
Se eget skjema. Alt 

skal være gjort. 

 

Krle: 
Les s. 154-156 

(frem til Hellige 

steder…) i Vi i 

verden. Skriv 

margteksten fra 

sidene inn i 

skriveboka di. 

Leksefri! 

God helg! 

 

 

 

 



 

Øveord/Diktat: 

celle – cello – cabincruiser – cover – campingvogn – cellulose – scene – schæfer 

 

Cellulose brukes til å lage papir. 

Hun spilte cello i strykeorkesteret. 

De dro på ferie med campingvogn. 

Fangen måtte overnatte i en egen celle.      

Politimannen brukte en schæfer i jakten på narkotika. 

Det lå en stor cabincruiser ved brygga. 

Skuespillet ble vist på en liten scene. 

Det var et cover som hørte til en gammel Beatles-plate. 

 

Beskjeder: 
 

 I uke 18 og 19 starter årets Hopp for hjertet, som vi er med på. 

Hopp for hjertet 

Nå nærmer det seg startskuddet for Nasjonalforeningen for folkehelsens     

store hoppetaukonkurranse. Over 100 000 elever ved over halvparten av l 

landets barneskoler er med!  

I to uker, fra 2. -12. mai, hopper barna tau i friminutter, og får poeng for 

antall minutter hver dag. Det blir kåret en nasjonal vinner som vinner 

aktivitetsutstyr til klassen. I tillegg blir det kåret fylkesvinnere i hvert fylke. 

Inkluderende og lærerikt 

− Å hoppe tau er morsomt, spennende, utfordrende og sosialt. I tillegg er det 

bra for helsen. Vi ønsker å inspirere barn til å være mer aktive i sin 

skolehverdag, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for 

folkehelsen. 

− Glade og aktive barn lærer og trives bedre på skolen. Ved å delta i Hopp for 

hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen, 

fortsetter hun. 

Enorm deltakelse 

Hoppetaukonkurransen har vokst fra å engasjere 40 000 skolebarn i 2005 til 

over 100 000 barn i 2017.     

 Fredag 28.4. får vi besøk av Den Kulturelle Skolesekken og forestillingen 

«Scriptorium». Her møter vi kunstarter i samspill. 

Scriptorium tar elevene tilbake til middelalderen og arbeidet i et kloster med 

å skrive et middelaldermanuskript. Elevene vil få prøve seg på alle de ulike 

jobbene som  til sammen utgjorde et ferdig manuskript: rubrikatoren som 

laget overskriftene og farget de store bokstavene, kopisten som skrev selve 

hovedteksten , miniatyrmaleren som knuste fargepigmenter og dekorerte 

sidene, og gullpålegging til slutt. Elevene får utdelt egne skriveark(tre ulike 

nivåer) der de vil skrive med gotiske textura-bokstaver, de vil få dekorere sin 

egen forbokstav og legge på ekte bladgull.      

 Tirsdag 2. mai vil vi besøke ungdomsskolen. Tone vil ha et opplegg med klassen. 

Fredag 5. mai kan elevene hospitere på valgfagene Produksjon av varer og 

tjenester, Sal og Scene og Design og redesign. De velger ett eller flere fag.  

     

 

 

 Hege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oversikt over engelsklekser, uke 17 og 18: 
 

 
 

 
 

Uke Step 1 Step 2 Step 3 

17 
Aotearoa 

Les høyt og oversett 
s.182 i TB.  
Gjøre oppgave 219 
og 220a på s. 114-
115 i WB. 
 

Les høyt og oversett 
s.182 og s. 183-185 i 
TB.  
Gjøre oppgave 219 
og 220a + b på s. 
114-115 i WB. 
 

Les høyt og oversett 
s.182 og s. 186-188 i 
TB.  
Gjøre oppgave 219 
og 220a + b på s. 
114-115 i WB. 
 

18 
Aotearoa  

Gjøre/ se over 
oppgaver i WB til 
kapittelet. Da 
repeterer du bl.a. 
grammatikk og lærer 
dette enda bedre  
Pugg også de fem 
første verbene i 
skjemaet på s. 115 i 
WB. 

Gjøre/se over 
oppgaver i WB til 
kapittelet. Da 
repeterer du bl.a. 
grammatikk og lærer 
dette enda bedre  
Pugg også skjema 
med sterke verb på 
s. 115 i WB. 

Gjøre/se over 
oppgaver i WB til 
kapittelet. Da 
repeterer du bl.a. 
grammatikk og lærer 
dette enda bedre  
Pugg også skjema 
med sterke verb på 
s. 115 i WB. 

 
Dere bør begynne å forbedede dere til kapittelprøve torsdag i uke 
19. 


