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Beskjeder til hjemmet:  
Husk foreldremøte onsdag 1.sept. 17.00- 18.00. Husk påmelding! 

Begge klassene skal være med på Bokslukerprisen. Se link for info: 

https://bokslukerprisen.no/  

Det er fotografering på torsdag 2.september. 7.klasse tar både klassebilde og portrett. 

 

Lekse til: Lekser HUSK 

Tirsdag: Matte: Gjør ark. 

Engelsk: Rød: Les s. 14 i TB. Oversett så godt du 

kan.  

Gul: Les og oversett s. 34 i TB.   

Skriv glosene og de uregelrette verbene i gloseboka. 

 

Onsdag Norsk: Fyll ut et SAM- skjema hvor du sammenlikner 

to fugler, to fisker og to pattedyr 

(du tegner SAM-skjemaet selv i L-boka.) 

 

 

Torsdag Norsk: Les 20 minutter i selvvalgt bok. Skriv minst 

seks setninger om det du har lest i L- boka. Husk 

overskrift! 

Matte: Gjør ark. 

  

Fotografering. 

Fredag Samfunnsfag: Lag ei liste over hvilke sosiale medier 

du bruker i løpet av ei uke. Skriv i L-boka. 

Engelsk: Rød: Les og oversett det som står i den 

grønne ruta på s. 15. 

Gul: Gjør After reading på s. 15. Skriv i L-boka. 

Øv på fokusord og uregelrette verb. 

Joggesko og 

badetøy. 

 

 

Kunnskapsmål: 
Norsk: Jeg leser bøker og opplever leseglede. 

Matematikk: Jeg kan skrive et sekssifret tall på utvidet form. 

Engelsk: Kunne uttrykke seg om måleenheter. Kunne gi noen fakta om William 

Shakespeare og kjenne til minst et av skuespillene hans. 

Sosialt mål: Jeg kan respektere og overholde regler som blir bestemt av 

fellesskapet. 

Ukeplan uke 35     7.trinn 
30.aug- 3.sept. 2021 

https://bokslukerprisen.no/
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Focus words 

Red Yellow 

English Norwegian English  Norwegian 
dreadful forferdelig poet dikter 

damage skade playwright skuespillforfatter 

launch sjøsetting performed framført 

    

    

Irregular verbs 

Infinitive Past tense Perfect participle Norwegian 

to be was, were been å være 

to beat beat beaten å slå 

 

Renate mail: renate.love.saetren@lyngdal.kommune.no   

Elsa mail: elsa.gyland@lyngdal.kommune.no  

Ole Fredrik mail: Ole.Fredrik.Hananger@lyngdal.kommune.no  

Adresse til skolens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/meny/skoleoversikt/aa-barneskole/  

- Fravær/ beskjeder skal nå inn i Tieto- appen.  

- Beskjeder må gis før klokka 08.15. Etter dette må man ringe skolen. 

- Skolen sitt telefonnummer: 41 86 89 12 

- Ukeplanen legges ut på hjemmesiden hver uke.  

 

Forslag til skolearbeid ved hjemmeskole (de første dagene.) 

-  Lese hyllebok 20 min. 

- Lytt til lydbok på Salaby: https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket  

- Jobb 20 min. videre i matteboka di. 

- Jobb 20 min på Salaby på matte.  

- Jobb 20 min på Salaby på engelsk. Practise your reading. 
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