
7.klasse uke 34 
Ukens bibelvers: Romerne 12:10 NB 
Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! 
Kappes om å hedre hverandre! 

Lekser Til tirsdag  Til onsdag Til torsdag Til fredag 

Norsk Les ark utdelt i timen. Skriv 

lese-referat i egen norsk-bok. 

Følg oppsettet vi lærte i timen. 

Les 10 min i valgfri bok. Skriv lese-

referat. Følg oppsettet vi lærte i 

timen. 

Les sidene 14-15 i KRL-boka 

“Troens vei”. Skriv ned 

vanskelige ord på gul lapp 

Les 10 min i valgfri bok. Skriv lese-

referat. Følg oppsettet vi lærte i timen. 

Matte Gjør oppgave 2 side 17. Tegn 

tabellen i grønn mattebok. 

 Gjør oppgave 7 side 24. Arbeidsark utdelt i timen torsdag. 

Engelsk  Lese «The town» på side 8-9 i 
textbook. Les høyt til en voksen. Husk 
å også øve på ordene i margen.  

 Øve på ordene i margen s.8-9. Dette 
kan du også gjøre på Quizlet. Øv på å 
både lese og skrive ordene.  

Samf/nat     

Annet Få bokbind på alle lærebøkene dere har fått utdelt.  Husk forkle, hårstrikk og innesko til Mat og helse på tirsdag! 

Lærings-
mål/ 
tema 

Norsk: Vi trener på lesing, og øver oss på å skrive lese-referat.  
Matte: Statistikk. Lære begrepene søylediagram, førsteakse, andreakse og frekvenstabell. 

Engelsk: Lese og lytte til tekst, og gjenfortelle innhold. Verb – ‘simple present’ og ‘present continous’ 

Natur: Bli kjent med ny bok. Tema: «Utforskeren» 

Musikk: Oppstart i faget. Mestre å holde en rytme, og finne/gjenkjenne rytmer. 

KRL: Lære ukens bibelvers. Kunne fortelle om apostlene og de første kristne. 

K&H: Vi trener på å tegne med blyant. Å tegne det man “ser”, ikke det man “tror man ser”. 

Gym: Kunne sette mål for egen trening og utvikling. Kunne lære prinsipper for å utvikle ferdigheter i ballspill. 

M&H: Hygiene på kjøkkenet. 

Til Hjemmet: Her kommer høstens første ukeplan. I år vil hele skolen ha fokus på lesing. Derfor vil vi fremover ha flere lese-lekser, nettopp for å få styrket 
lesingen. Gode leseferdigheter får man dersom man bruker TID. I norsk vil elevene bli bedt om å skrive “lese-referat” i lekse. Dette vil gi oss mer oversikt på 
hva de leser når det er selvvalgt bok. I tillegg får elevene satt ord på og trent seg på å referere kort hva det handlet om. 
 
Husk foreldremøte for HELE skolen tirsdag 30.august. De ulike klassene har egne klasse-møter før og etter felles-samlingen som er fra kl 19-20 i Karisma. Så 
sett av kvelden, så kommer konkret klokkeslett for 7.klasse etter hvert. Vi prøver å fordele klassemøtene slik at det blir minst mulig kollisjon med de familiene 

som har elever på flere trinn. Bare ta kontakt om det skulle være noe     Jeg ser frem til en kjekk uke med oppstart i alle fag! 

Kontaktlærer, Marit Bådsvik, tlf: 97572267,  marit.baadsvik@skg.as,  
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