
God morgen alle fine 4.klassinger!  

Ny uke er i gang, den siste hjemmeundervisningsuken. Det blir spennende å komme tilbake til en litt mer normal skolehverdag. Denne siste uken kommer dere 

til å læringspartnere slik vi skrev til dere før helgen. Vi har satt dere sammen, og håper det fungerer. Tanken med dette er at dere kan ringe hverandre, og 

avtale hvilken oppgave dere vil samarbeide om. Kanskje er det en oppgave som er litt vanskelig? – da hjelper dere hverandre. Send oss gjerne en melding om 

hvilke oppgave dere samarbeider om og hvordan dere syns dette var. 

Vi kommer i dag til å få bedre informasjon om smittevernstiltak og en veileder vi skal sette oss inn i før vi møtes på skolen. Følg med på hva regjeringen 

kommer med av informasjon. Veilederen for skolene blir lagt ut på FHI sine hjemmesider og på udir.no. 

Det er svært få som registrerer bøker på norli junior sin lesekonkurranse om dagen, husk at vi fortsatt er med i konkurransen       

Fag: Tema og mål: Hva som skal gjøres: 

Matte: 

 

Tema: MSØ (Multi smart-øving) 
Mål: 

- Jeg kan jobbe 
selvstendig på Multi 
smart øving. 

- Jeg kan løse 
multiplikasjonsoppgaver 
på nett. 

- Jeg kan spørre om hjelp 
hvis det er noe jeg ikke 
forstår. 

 

1. Multi smart øving i 20 minutter. 
2. Multiplikasjon Øve 2 på skolenmin.cdu.no – Jeg deler denne med dere mandag morgen! 

 
 
 
Når vi kommer tilbake til skolen 27.april kommer vi til å gå nøye gjennom Multi B-boka, både grunnboka og 
parallellboka så vi får en ordentlig oversikt over hva dere nå kan etter hjemmeundervisning og hva vi må jobbe 

enda mer med       

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 



 
Norsk: 

 

Tema:  
Mål:  

- Jeg kan lese selvstendig 
 
 

1. Les 20 min i en valgfri bok hjemme. Husk å registrere det du leser på lesekonkurransen til norlijunior. 
 

I dag er tema NETTVETT       Dette er det viktig at alle har fokus på om dagen, siden det er så mye som 
foregår på nett. 
 

2. Les side 80 og 81 i kaleido lesebok. Gjør oppgavene på side 81, skriv svarene i skriveboken din. 
3. Gjør side 76 og 77 i kaleido arbeidsbok. 

 

Oppgaver dersom du blir tidlig ferdig med arbeidsplanen: 
 
Gjør to sider i «jeg er ferdig» heftet ditt. 

Engelsk:  

 

Tema: Preposisjoner / 
prepositions 
Mål: 

- Jeg vet hva 
preposisjoner er 

- Jeg kan forklare hvor 
ting er i forhold til noe 
annet. 

PREPOSISJONER 
PREPOSISJONER BRUKER VI FOR Å FORTELLE HVOR TING BEFINNER SEG. 
Se på side 71 i Quest (jeg legger også ut bilde av siden under denne arbeidsplanen for de som ikke har quest). 

1. Les det som står på side 71. 
2. ta utgangspunkt i noe hjemme, for eksempel et spisebord, en sofa, en seng osv. Forklar hva som står 

rundt sofaen, bordet eller sengen, og bruk preposisjoner.  
3. Skriv gjerne setningene på engelsk, du kan også skrive på norsk.  
4. Hvis det er noen ord du ikke vet hva betyr på engelsk – søk i google ved å bruke Google translate. (Eller 

spør Helene i chatten) 



 
 

Dybdelæring: 
 

  

INGEN DYBDELÆRING I DAG       

 

K/H - Landart 
 

Denne oppgaven må gjøres utendørs. I disse dager kan det kanskje være hyggelig å dra litt 
utenfor hagen hvis du får lov. Ta gjerne sykkelen.   
 

Land art, eller stedskunst, er en kunstform der naturen spiller en viktig rolle. Man bruker det man 
finner i naturen, og kunstverket lages i naturen. Naturen vil bidra med materiell, og i større eller 
mindre grad fungere som kulisse eller en del av kunstverket. Det er ikke et kunstverk som kommer 
til å vare, og det er derfor vanlig å ta bilde av det.  
 

Fysisk aktivitet Bruk en kortstokk – trekk et kort, og den fargen kortet viser skal du gjøre oppgaven til: 
 

  10 spensthopp 
 

10 knebøy 
 

 10 armhevinger 
 

10 sit-ups (mageøvelser) 

Gjør gjerne øvelsen med en hjemme, hvis det blir for mye med hele kortstokken kan du bruke halvparten av kortene       

IN FRONT OF: foran                UNDER: under 

BEHIND: bak                            BETWEEN: mellom 

IN: inni                                      NEXT TO: ved siden av 

OUT: ute                                   OVER: over 

OUTSIDE: på utsiden              ON: oppå 

 



 

 

 

 

 


