
 UKEPLAN 7. TRINN - UKE  3    
 

                                                 

                                      Reformasjonen  

 

 MANDAG 17.01 TIRSDAG 18.01 ONSDAG 19.01 TORSDAG 20.01 FREDAG 21.01 

08:15 – 09:15 

NO/MA (KLM) 
 

Gjennomgang av  
lekser og nytt stoff 

NO/MA/ENG (KLM SJN) 
 

 

Stasjoner  

NO (KLM) 

«Argumenterende 
tekster» / «Kunsten å 

overbevise»  

Setningsanalyse  

Naturfag (KLM) 
 

 

 «Et hav av lyder» 
Ta med en tom liten 
boks eller et beger 

MA/NO (KLM) 

Gangetest  
Test i ukens øveeord 
Bibliotek / Stillelesing 

09:15 – 09:25      

09:25 – 10:25 

KRLE (KLM) 

Kristendommens 
historie 

«Reformasjonen» 

NO/MA/ENG (SJN) 

 
 
 
 
 
 

Vi jobber videre 
med fagene 

K & H (KLM)  
 

 
 

Vi jobber videre 
med ostevoks 

 
 

 

KRLE (KLM) 
 

Hjerterom / 
«Livetogsånn» 

Musikk (KLM) 
 

Populærmusikk  
1950 – 2020  

Prosjekt  

10:25 – 11:00    

11:00 – 12:00 

MA/ENG (KLM, SJN) 
 

Gjennomgang av 
lekser og nytt stoff 

MA (KLM) 
 

 

Desimaltall, brøk, 
prosent  

Kroppsøving (SJN) 
 
 

 

12:00 – 12:10    

 

12:10 – 13:10 

Kroppsøving (SJN) 
 

Elevstyrt  
Ikke dusjing så lenge 

vi er på gult nivå. 

Engelsk (SJN) 
 

 «Starstruck» 
Test i ukens øveord 

Samfunnsfag (SJN) 

 

 
 

Vår digitale verden 13:10 – 13:20    

13:20 - 13:50 

Engelsk (SJN) 
 

«Starstruck» 

Fysak (SJN) 
 

Ute på skolens 
område 

Fysak (SJN) 
 

Ute på skolens 
område 

      

 

                                     

  
     

KONTAKTLÆRER: Kari L Motrøen   

  
Jobb: 62 43 32 70  

  
    

  
  

kari.lundheim.motroen@elverum.kommune.no 

 
  

Mobil: 90 69 29 82  

  

    

               

Elverum kommune, grunnskoler: 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskolerhttps:/www.elverum.kommune.no/

skole/grunnskoler 

 

 

Kort oppsummering av uke 2 
 

Ei rolig og fin vinteruke med god 

utetemperatur og mye aktiv snølek i friminutt 

og gymtimer.   
 

Innetiden brukte vi blant annet til å lage 

figurer/små statuer i ostevoks, regne med 

brøk og desimaltall, drøfte og argumentere. I 

naturfag hadde vi prøve fra temaet om 

partikler, og startet på nytt tema om lyd. 

 I engelsk har vi sett filmen om «Charlie og 

sjokoladefabrikken» og snakket om film og 

filmanmeldelser. 

Lag dere ei fin uke! 

 Hilsen Kari, Sigrid og Mona.  

 

https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskolerhttps:/www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler
https://www.elverum.kommune.no/skole/grunnskolerhttps:/www.elverum.kommune.no/skole/grunnskoler


LEKSEPLAN – uke 3 

MATTE 

Til fredag 

TRINN 1  
 

 Lær (pugg) gangetabellen 2 – 10  
Gangetest på fredag 

   

 Gjør arket merket «Lekse uke 3»   

TRINN 2  
 

  Lær (pugg) gangetabellen 2 – 10  
Gangetest på fredag 

   

 Gjør arket merket «Lekse uke 3» 

NORSK 
Hver dag    

 Les minst 10 minutter hver dag. Valgfritt lesestoff.   

Norsk 
til fredag  

 Gjør arket «Argumentasjon for og imot». (Merket lekse uke 3) 

 Ukens øveord: All slags, alle slags, appelsin, appetitt, applaudere, applaus. Test på fredag. 

ENGELSK 

Til onsdag 

 Les teksten «What is your favourite type of film?» og svar på spørsmålene du har fått på ark. 
Teksten kan også lyttes til inne i Explore. 

 Ukens øveord: drama-drama, serious- alvorlig, horror films – skrekkfilmer, animation- animasjon, 
difference- forskjell. Test på onsdag. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESKJEDER (med forbehold om endringer undervegs)  

 

 

Elevenes fridag: Fredag 26. januar. 
Skolekino: Onsdag 2. februar «Flukten over grensen»  
                     5-7 trinn 
Skogmuseet: Mandag 7. februar (6. og 7. trinn).  
                        «Fra stubben til tømmervelta»  
Vinterferie: Uke 9 (28. feb. – 4. mars) 
Dusjing: Det blir ikke dusjing etter gymmen så lenge 
skolen er på gult nivå. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

NORSK 
   Jeg kan: 

 Kan skrive 8 høgfrekvente ord 

rett 

 lage tabell på pc 

 kjenne igjen ordklassene 

substantiv, verb og adjektiv,  

sette dem inn i et skjema og 

bøye dem.  

 jeg vet hva en argumenterende 

tekst er / kan se ut. 
 

 

 

 

ENGELSK 
   Jeg kan: 

 lese, forstå og skrive en 

filmanmeldelse. 

 «Bruke ulike lytte- og 

lesestrategier for å forstå 

hovedinnholdet i tekster 

knyttet til temaet film» 

 
 

 

 

MATTE 
   Jeg kan:  

 gangetabellen 2 – 10 

 gjøre om mellom brøk, 

prosent og desimaltall.  

 Addere og subtrahere 

brøker med fellesnevner 
 

 

UKENS LÆRINGSMÅL  


