
 

          

 

UKEPLAN FOR 7.TRINN UKE 38  
Mål 

 

 
 

 

 Mandag 

16.september 

Tirsdag 

17.september 

Onsdag 

18.september 

Torsdag 

19.september 

Fredag 

20.september 

 Matte Matte Norsk Matte Engelsk  
08.30-

09.30 

09.30-

09.45 

Friminutt 

 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45-

10.45 
Norsk Norsk Engelsk  

Vi drar på 

sykkeltur! 

 

 

Norsk 

10.45-

11.15 
Spise Spise Spise Spise 

11.15-

11.45 
Storefri 

 

Storefri 

 

Storefri Storefri 

11.45-

12.45 
Kr.øv. Naturfag KRLE Mat og helse 

gr.1               

                        K/H 

                        gr.2                    

12.45-

13.45 
Kr.øv.  Samfunnsfag Dybdelæring 

Eget arbeid. 

Øving og forberedelser: 
Ukelekse: -Les 20 min i boka di hver dag. 

 -Gjør multi-smart-øving 15 min hver dag. Husk å bruke kladdeark!  

–Øv på å lage matpakke 

Til tirsdag Matte: Se denne videoen på youtube og finn ut hvordan du kan forklare læringspartneren din 

hva faktorisering er https://www.youtube.com/watch?v=Dxzr5v55P88 

Til onsdag Engelsk: Quest – Big Dramas – Verbs (gjør alle oppgavene) Studer s.26-27 i textbook før du 

starter. https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Big-Dramas/Verbs 

KRLE: Se en video om plastsøppel på Elevkanalen 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/72799 

Til torsdag Matte: Ark med multiplikasjon 

Til fredag Engelsk: Quest – Language Work – Verbs (jobb i minst 15 min med de ulike tidene av 

verbet) https://www.lokus.no/open/questelevnettsted7/Language-Work/Verbs 

Norsk: Les s. 8-10 i Zeppelin lesebok.  
Informasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

God helg!    Hilsen alle voksne på 7. trinn! 
 

Matematikk: Jeg kan multiplisere flersifrede tall 

Norsk: Jeg kan finne og bruke sammenligninger med «som» i tekst 

Engelsk: Jeg kan bøye verb i presens, presens samtidsform og preteritum 

Sosialt: Jeg lytter når andre snakker 

 
 

 Alle må fremdeles ha en bok med hjemmefra som de vil lese i. Biblioteket er ikke klart enda. 

 Det er utedag på torsdag. Klær etter vær, god matpakke og godt med drikke.  

 Husk samtaler neste uke 

 Helmer og Matilde ble valgt som elevrådsrepresentanter fra 7.trinn. Lejla og Jonas ble vara  

 Ukeplanen blir lagt ut på kommunens hjemmeside under: Skole – Ydalir - 7.trinn. 

 Det blir fotografering fredag i uke 39, gruppebilde og portrettbilde. 

 Sjekk at sykkelen er i orden til torsdag 
 

 

 

Elverumskolen - en skole for alle, med blikk for den enkelte! 
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