
Ukeplan 7. klasse uke 11 
 

Time:  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
1 Planleggings

-dag 
ENGELSK MUSIKK NORSK K&HB 

2 NORSK MATTE 

3 MATTE 

 
Sammen 

med 6.  

NATURFAG MATTE 

4   
  
  

UTESKOLE KMT 

5 NORSK 

 
MATTE 

6 KRLB 
 

LEKSER:                                                                                                                            

Norsk  Les 15 - 20 minutter med selvvalgt litteratur hver dag.  
Til torsdag: Gjør oppg. 6, 7 og 8 i heftet du har fått.    

Matte  Jobb minimum 10 minutter på matematikk.org hver dag med temaet brøk.  

Mat og helse  Uke 11: Lag egen lunsj de dagene dere er på leirskole.  
Engelsk  Wednesday: Talk English for 20 minutes or more at home every day.  
kroppsøving Husk å gjør 70 situps i løpet av uka. 

 
  

Ordenselever:  Kaia og Stefan 
 

  

Litt informasjon:  • Det er planleggingsdag på mandag 9.03, så da er det ingen skole 
eller gym denne dagen. 
• Uteskole torsdag de tre siste timene, husk å ta med klær og 
sko etter været. Det begynner å bli kaldt, så hansker, lue 
og buff eller skjerf er lurt.  
• Helsesykepleieren er på skolen på tirsdager.   
• Vi starter med redesign i kunst og håndverk. Ta med en lys t-

skjorte uten print/mønster, Har du ingen selv, kanskje 
mamma eller en bekjent har en liggende? ☺ Ta gjerne med 
knapper, bånd eller stoff hvis du har noe liggende hjemme. 

• Nullmobbing.no – informasjon til barn, unge og foreldre om 
mobbing og rettigheter  
• Melde fra om en elev er syk eller ikke kommer på skolen.   
• Ukeplanene skal leveres med underskrift.   

  
 
 

Signatur:……………………………………………………………………………………….  



Læringsmål denne uka:  Dette er 
vanskelig  
                     
                   

Jeg er på 
vei  

Dette 
kan jeg 
godt  

Norsk: Jeg vet hva eiendomsord, subjunksjoner og adverb er        

Matematikk:  

Jeg kan å addere og subtrahere brøk. 

      

Engelsk: I understand and can talk about what I have read.        

KRLE:  

Jeg kan fortelle om forskjellige æser innen Norrøn mytologi. 

   

Sosialt mål: Jeg kan holde med unna saker som ikke angår meg.  
  

      
  

  

 
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe ☺   

Kontaktlærer Sebastian (45233004) Sebastian.Liamo.Tønnessen@hitra.kommune.no  

Visma nummer: 19123004930011  
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