
Plan for 7. klasse      
Uke 21-23        
           

Læringsmål:                       

                                                                                                                                                             

 

Norsk: Kunne kjenne til sjangeren biografi og selvbiografi. Kunne delta i samtaler om  

        språk og holdninger. 

                   Matte: Kunne kjenne til regneartenes prioritet og regne med parenteser. Kunne kjenne  

                                          til begrepene kongruens/kongruensavbildning, figurtall, tallmønster og algebra.  

                                          Kunne regne med likninger. 

            Engelsk: Kunne noen konjunksjoner og subjunksjoner.  

                         

Norsk:           

 Kap. 10 «Språk og holdninger» i Språkbok. 

 Vi samtaler om hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger. 

 Kap. 8 «Biografi» i Lesebok. 

 Vi blir kjent med og lærer om selvbiografi og biografi. 

 Tilhørende oppgaver i arbeidsbok. 

 http://www.lokus123.no/zeppelin              

Matte:            

 Kap. 7 «Regning» og kap. 8 «Mønster og algebra».  

  Vi jobber blant annet med negative tall, parentesregning og regneartenes 

prioritet. Vi skal også lære om kongruensavbildning, algebra og likninger. 

  Oppgaver som skal regnes hjemme står i Oppgavebok 7b.  

   http://www.gyldendal.no/multi 

Engelsk:  

 

 Kap. 7: The English speaking world 

 Muntlige aktiviteter 

 Konjunksjoner og subjunksjoner: gjennomgang og oppgaver i 

Workbook. 

 www.stairs5-7.cappelendamm.no     

                 

Andre fag:  
 KRLE: Kristendom «Kristne høytider», s. 187 -> Kunne kjenne til ulike kristne 

høytider. «Menigheter i lokalmiljøet», s. 190 -> Kunne delta i samtale om ulike 

kirkesamfunn. 

 Naturfag: «Tenk selv!» s. 188 -> Kunne beskrive hvilke farer, helseskader og 

problemer rusmidlene alkohol og tobakk kan gi. Kunne forklare hvilke farer og 

helseskader en som misbruker narkotika, utsetter seg for. 
 Samf.f.: «Du store verden!» s. 168 -> Kunne plassere sentrale land- og havområder, 

byer, elver og fjell på kartet. Kunne vise likhet og ulikhet i landskap, klima og levevis i 

de ulike verdensdelene. 

 Kroppsøving: Onsdag 10. mai har vi orientering, så husk å ha med klær etter vær 

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


Tidsplan / Lekseplan:                                                     
Uke 21 Mandag 

22.5. 

Tirsdag 

23.5. 

Onsdag 

24.5. 
Kirkesafari 

Torsdag 

25.5. 

Fredag 

26.5. 

1.økt Norsk Naturfag Norsk Kristi 

Himmelfartsdag 
Fri 

2.økt Matte ” Krle Fri  

3.økt ” Matte DKS 

«Kirkesafari» 

  

 Mat og  

4.økt Engelsk K&H ” pause  

5.økt ” ” ”   

6.økt Naturfag ” ”   

 Mat og pause Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og pause Mat og pause 

7.økt ” Samf.f. ”   

8.økt ” ” ”   

9.økt ”/Klassens time Norsk ”   

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

Naturfag: 
Les s. 196 i 

Yggdrasil. Svar på 

oppg. 6, s. 197. 

Skriv i skriveboka 

di. 

 

Engelsk: 
Se eget skjema. Alt 

skal være gjort. 

Norsk: 
Les s. 182-183 i 

Språkbok. Gjør 

oppg. 6a-i. Skriv i 

skriveboka di. Vi 

diskuterer svarene 

på skolen. 

 

Matte: 
Regn oppg. 7.42, 

7.43, 7. 49 og 7.53 

e-h i Oppgavebok 

7b. 

 

Samf.f.: 
Gjør oppg. 16-20, s. 

188 i Midgard.  

Skriv i skriveboka 

di. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

God 

helg! 

 

 

 
 

 

Uke 22: Leirskole 
 

Mandag 29. mai: Oppmøte på skolen kl. 11.15, avreise kl. 11.30. 

Fredag 2. juni: Avreise Solåsen kl. 11.45. Går trafikken som normalt, 

vil elevene rekke skolebussen hjem. Oppstår det forsinkelser, må 

elevene hentes på skolen.  
 
 

 

 



Tidsplan / Lekseplan:                                                    
Uke 23 

 

Mandag 

5.6. 

Tirsdag 

6.6. 

Onsdag 

7.6. 
 

Torsdag 

8.6. 

Fredag 

9.6. 
Idrettsdag 

1.økt 2. pinsedag Naturfag Norsk Matte Norsk 

2.økt Fri  ” ” Norsk ” 

3.økt  Matte Matte ” Idrettsdag 

 Mat og  

4.økt  K&H ” pause ” 

5.økt  ” Krle Samf.f. ” 

6.økt  ” ” ” ” 

  Mat og Pause 

 

Mat og 

pause 

Mat og pause Mat og pause 

7.økt  Samf.f. Gym 
Orientering 

Engelsk ” 

8.økt  ” ” ” ” 

9.økt  Norsk ” ” ” 

Lekser: 

 
Leksene 

står på 

den dagen 

de skal 

gjøres 
 

 Norsk: 
Les s. 212-213 i 

Lesebok. Gjør 

oppgave 5, s. 213. 

Skriv i skriveboka 

di. 

Matte: 
Regn oppg. 7.65, 

7.71, 7.82 a+b og 

7.83 a+b i 

Oppgavebok 7b. 

Samf.f.: 
Gjør oppg. 21-26, s. 

188-189 i Midgard. 

Skriv i skriveboka 

di. 

Norsk: 
Gjør oppgave 7 

a+b, s. 215 i 

Lesebok. Skriv i 

skriveboka di 

eller på 

nettbrettet. 

 

Matte: 
Regn oppg. 7.89, 

7.98 a-d og 7.99 

a-d i Oppgavebok 

7b. 

 
 

 

Norsk: 
Gjør oppgave 7d,  

s. 215 i Lesebok. 

 

Krle: 
Les s. 190-195. 

Skriv margteksten 

til sidene. 

 

God helg! 

 

 

Beskjeder: 
 

 DKS: Onsdag 24. juni skal vi på kirkesafari. Bamble menighet inviterer til 

«Safari» på Bamble kirkested. Elevene får lære både lokalhistorie, 

kirkemusikk, kunst og arkitekturhistorie gjennom dramatisering og 

egenaktivitet. Vi blir hentet i buss litt før kl 0900, og er tilbake til skoleslutt. 

Lurt å kle seg etter været, da vi vil være mye ute. 

 Referat fra foreldremøtet har blitt sendt med hjem som ranselpost.  

 Uke 22 – Leirskole:  

Mandag 29. mai: Oppmøte på skolen kl. 11.15, avreise kl. 11.30. 

Fredag 2. juni: Avreise Solåsen kl. 11.45. Går trafikken som normalt, vil 

elevene rekke skolebussen hjem. Oppstår det forsinkelser, må elevene hentes 

på skolen.   

 Onsdag 7. juni fortsetter vi med orientering i kroppsøvingen (ble utsatt sist 

pga mye regn). Siden vi er ute, er det viktig å ha passende tøy/sko (klær 

etter vær). 

 Fredag 9. juni er det idrettsdag for 7. – 10. trinn. Oppstart kl. 09.00. 

Undervisning i klasserommet først. Det blir aktiviteter både inne og ute, så 

klær etter vær, samt sko til å bruke inne i hallen. 

 Hege 

 



 

Oversikt over engelsklekser, uke 21 

 

Uke Step 1 Step 2 Step 3 

21 
The English 
speaking 
world 

Les høyt og oversett 

s.195-197 i TB.  

 

Les høyt og oversett 

s.209-210 i TB.  

 

Les høyt og oversett 

s.211-212 i TB.  

 

23 
The English 
speaking 
world 

- - - 


