
 

Jeg inkluderer alle i praten eller i aktivitetene. 
 
 

 

          

 

UKEPLAN FOR 7.KLASSE UKE 43 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

HJEMMEARBEID: 
Hver dag: Les minimum 20 min. hver dag på nett, i aviser, blader eller bøker. 

 

Matematikk: Oppgaver på ark, statistikk og diagrammer. 

 

Norsk: Skriv 10 setninger om deg og din familie, hva dere liker å gjøre og oppleve. Disse setningene skal vi 

dele med de andre i klassen, som så skal plassere subjekt og verbal i hver setning.  

 

Engelsk: Workbook p. 20, write in you notebook. 

Workbook p. 21, do it at school with a schoolmate. (I arbeidstimen) 

 

 

INFORMASJON  
 

 

 

  

 

Start MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

A B A B A B A B A B 
08.30 Norsk KRLE Norsk Koding Naturf.  

Energidag på 

Energisenteret i 

Øyer 

 

Bussen går kl. 

08:00 

Møt opp kl. 07:50 

presis. 

09.30 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

09.45 Svøm. Musikk Arbeidstime  Matematikk Matematikk 

10.45 Lunsj Lunsj Lunsj Lunsj 

11.15 Storefri Storefri Storefri Storefri 

11.45 Engelsk Hjemmeskole 

(Se info under) 

  

Engelsk Naturf. Koding 

12.45 Samfunnsfag 

 

Samfunnsfag Norsk 

 

 Tirsdag: Det blir hjemmeskole de to siste timene på tirsdag da alle lærerne skal på 

                        IKT kurs. Elevene vil få arbeidsoppgaver de skal jobbe med hjemme, se eget 

                        ark. For at det skal blir likt og rettferdig går da siste kroppsøvingstime bort

      både mandag og tirsdag. (Avspasering for «overtid» i forbindelse med turen 

      på fredag.) 

 

Fredag:  Vi er så heldige å bli «sponset» av Eidsiva til å ta en tur til Energisenteret i  

              i Øyer (Hunderfossen). Dagens tema er hvordan energi skapes og føres ut til 

              forbruker. Ta med en god matpakke og drikkeflaske. Bussen går presis kl. 08 

              så møt senest kl. 07:50. Vi er hjemme igjen ca. kl. 14. 

 

MÅL 
Matematikk:     Jeg kan hente ut data fra diverse diagrammer. 

Norsk:      Jeg kan vise til subjekt og verbal i alle setninger.   

Engelsk:   Jeg kan bruke riktig tid av verbet i setninger.   

 
 

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

 


