
Arbeidsplan uke 17 

Time Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1 
 

08.30-09.00 
 

Stilleles Stilleles Stilleles Stilleles Stilleles 

2 09.00-09.30 
Fellessamling på  

videochat 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 

Fellessamling på 
videochat 

 09.30-09.45 Pause Pause Pause Pause Pause 

3 09.45-11.00 

Norsk: Jobb med 
repetisjonsoppgaver om språk og 
grammatikk på: 
skolenmin→4.trinn→ språk og 
grammatikk 
Skolen min - grammatikk og språk 

Matematikk: Fotballutfordring – se 
og les HELE power pointen før du 
starter på oppgaven. 
Gjør oppgaver på multi smart øving 
om du har mer tid igjen 
 
 

Engelsk:  
Se på video: Engelsk uke 17 – Good 
manners 
Les, oversett og gjør oppgavene 
som hører til. 
 
Gjør engelskark nr 6 i 
engelskheftet.  

Spill: Velg mellom disse spillene 
http://adjunktantonsen.moldesoft.
no/wordfind/ 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.
org/games 
 

https://skole.salaby.no/5-
7/matematikk/game-of-gnomes1 

Følg linken og gjør oppgaver på 
Forms – 4. trinn - spørsmål om litt 
av hvert.  

 11.00- 11.30 Mat Mat Mat Mat Mat  

 11.30-12.00 

Fysisk aktivitet/ pause  
Spill fotball utenfor huset ditt. Kanskje 

noen i familien blir med på 
enspretten? 

Fysisk aktivitet / pause 
Dans i vei! 

https://www.youtube.com/watch?v=
Ojblhvzvjsk 

Fysisk aktivitet / pause 
Gå tur og plukk en bukett med 

vårblomster i grøftekanten eller i 
skogen.  

 

 
Fysisk aktivitet / pause 

Kom deg rundt huset ute på minst 
4 ulike måter. For eksempel: hink, 

løp, krabb, gå baklengs. 
 
 
 

Fysisk aktivitet / pause 
Gjør aktiviteten du har likt best i 

denne pausen når du har hatt 
hjemmeskole, og skriv hvilken du 

valgte i loggen       

 

 12.00-12.15 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 
Fellessamling på 

videochat 

4 12.15-13.00 

Engelske spill: 
Du velger selv hvilket spill du vil spille. 
Spilles frem til kl 13.00 
 
gamestolearnenglish 
 

 
learnenglishkids 

Gå inn på skolen min → bibliotek→ 4. 

trinn: Skolenmin - bibliotek 4.trinn Les 
i 30 minutter.  
 
Avslutt dagen med å skrive logg i 
arbeidsplanen din på teams. 
I loggen skriver du minst 5 
setninger om det du har lest om i 
boka du valgte. 

 
Norsk: Velg deg en siste tegnefilm 
du vil se fra listen over tegnefilmer 
som ligger på teams. 
 
Skriv 5 setninger om det du har 
sett i arbeidsdokumentet ditt. 
 

Matte: 
Gjør oppgavene 36,37 og 38 – se 
nøye på eksempelet øverst på 
siden. Sett opp stykkene som vist i 
eksempelet. 
Gjør oppgaver på multi smart øving 
om du har mer tid.  

K&H: 
 
Gå inn på youtube-canalen til 
Øisteins blyant. 
 
Lag tegninger på ark, lim dem 
gjerne inn i norsk-boka di eller 
heng dem opp på veggen. Kanskje 
kan du lage en tegning til noen du 
er glad i også? 

 13.00-13.15 
Pause 

 
Pause Pause Pause Pause 

5 13.15-14.00 

 Matte: Gjør oppgaver på multi smart 
øving i 30 min 
 
 
 
Avslutt dagen med å skrive logg:  

- Hva har du gjort? 
- Hva synes du at du har fått til? 
- Hva har du lært? 
- Hva har vært vanskelig? 

 Matte: Gjør oppgavene 29, 30 og 
32 – her skal du bruke kalkulator. 
 
 
 
Avslutt dagen med å skrive logg: 

- Hva har du gjort? 
- Hva synes du at du har fått 

til? 

Norsk: 
Jobb i 30 minutter med norskhefte 
(i blå mappe) – repetisjon. Ring 
læreren din om det er noe du ikke 
forstår, eller gå videre til neste 
oppgave.  
 
Avslutt dagen med å skrive logg: 

- Hva har du gjort? 

Skravletime: 
 
Denne timen kan dere få lov til å rett 
og slett skravle sammen i 
klassegruppa. 
Hvordan blir det å begynne på skolen 
igjen?  
Er det noe dere lurer på? 
Hvilke leker kan dere leke? 
 

https://skolenmin.cdu.no/_/4-trinn/norsk/sprak-og-grammatikk-5d667966c531980046f606ed-5d667969c531980046f607d0-5d667969c531980046f607b0
http://adjunktantonsen.moldesoft.no/wordfind/
http://adjunktantonsen.moldesoft.no/wordfind/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/game-of-gnomes1
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/game-of-gnomes1
https://www.youtube.com/watch?v=Ojblhvzvjsk
https://www.youtube.com/watch?v=Ojblhvzvjsk
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games
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Arbeidsplan uke 17 

 

Ekstraoppgaver, eller hvis du har teknisk trøbbel: 
 

Engelsk: Gå inn på: https://lesemeister.no/logg-inn/  velg Feide innlogging. Velg deg en engelsk bok  
 
Jobb videre i norskheftet (blå mappe)  
 
Vi har laget en tipsliste til aktiviteter dere kan gjøre om dere har tid til overs, eller dere ikke har noe å finne på, den finner du på Teams. 
 
Lær deg sjakk: https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17790&page=search&q=sjakkskolen1 

 

Hei alle sammen! Denne uka har vi fått jobbet en del med repetisjon, og vi har fått spilt noen spill. Vi er også veldig imponert over alle broene dere lagde på fredag! Neste 

uke kommer vi til å fortsette å bruke tid på ting vi allerede kan en del om, samtidig som vi skal bruke tid på å snakke sammen om hvordan det skal bli å komme tilbake til 

skolen neste uke. Vi gleder oss veldig til å se mange av dere igjen snart. 

 

Med vennlig hilsen 

Elizabeth, Anne Lene, Odd-Ivar, Randi, Eilen, Agnete, Kristina og Maja  

 

Kontaktlærere: 

Maja Nyhus Leinæs Tlf: 92459234 Mail: maja.nyhus.leinaes@faerder.kommune.no   
Elizabeth Kjølner - tlf 47351471 mail elisabeth.moen.kjoelner@faerder.kommune.no   
Anne Lene Haraldsen – tlf: 41207617 mail: anne.lene.haraldsen@faerder.kommune.no  

- Hva har du lært? 
- Hva har vært vanskelig? 

- Hva synes du at du har fått 
til? 

- Hva har du lært? 
- Hva har vært vanskelig? 

Avslutt dagen med å skrive logg. 
Hvordan har du hatt det i dag? Skriv 
også litt om hvordan du synes det har 
vært å ha hjemmeskole.  

 
Praktisk 

oppgave:  
 

*Skifte på sengen din selv denne 
uka. Øve på å ta på dynetrekk og 
putevar og legge på laken. Her er 
noen tips til dynetrekket:  
https://www.dinside.no/bolig/slik-
bytter-du-dynetrekk-pa-under-15-
sekunder/61011269 
Og noen tips fra Jon Almås’ Praktisk 

info JR      :  
https://www.youtube.com/watch?v=Y
eqJVNKYB_Q 

*Dekk av bordet og sett inn i 
oppvaskmaskinen etter middag i dag.  

* Støvsug og rydd fint på rommet 
ditt.  

*Hjelp til å lag middag.  
 
Øv deg også på å gjøre noe du 
vanligvis ikke gjør. For eksempel: 
skrelle poteter, steke kjøtt eller fisk, 
stille inn gradene på stekeovnen, 
kutte løk eller andre grønnsaker, følge 
en oppskrift, lage saus eller annet. 

 

*Sjekk skolesekken og pennalet ditt. 
Spiss blyanter og rydd sekken. Samle 
sammen bøker og ark du har jobbet 

med hjemme. God helg        

Hipp hurra! 

 

20. april: Oda 

22. april: Ola L.  

 

https://lesemeister.no/logg-inn/
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17790&page=search&q=sjakkskolen1
mailto:maja.nyhus.leinaes@faerder.kommune.no
mailto:elisabeth.moen.kjoelner@faerder.kommune.no
mailto:anne.lene.haraldsen@faerder.kommune.no
https://www.dinside.no/bolig/slik-bytter-du-dynetrekk-pa-under-15-sekunder/61011269
https://www.dinside.no/bolig/slik-bytter-du-dynetrekk-pa-under-15-sekunder/61011269
https://www.dinside.no/bolig/slik-bytter-du-dynetrekk-pa-under-15-sekunder/61011269
https://www.youtube.com/watch?v=YeqJVNKYB_Q
https://www.youtube.com/watch?v=YeqJVNKYB_Q

