
Hjemmearbeidsplan for 7.trinn Herstad skole uke 12 
 

Se også på ukeplanen for uke 12. 
  

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Økt 1 
  
Se statsministerens 
pressekonferanse, 
sammen med en 
voksen kl 10.30. Se 
link under 
www.regjeringen.no 
  
  
Les i Globus 
samf.fag  
s. 234-238. 
Jobb ca 20 min 
med "Verden rundt" 
Afrika. 
Se oppgaveark 
under samfunnsfag 
på OneNote. 
Hvis du ikke har 
fått kart over Afrika, 
prøv å finne ett på 
nettet. 
  
KRLE: 
Se på OneNote under 
KRL, der finner du 
oppgaven om 
Charles Darwin.  
Følg instruksjonene i 
oppgave og arbeid 
minst ca. 15 min. 
hver dag. 
  
  
  

Økt 1 
  
Jobb ca 20 min 
med "Verden 
rundt" Afrika. 
  
KRLE: 
Se på OneNote 
under KRL, der 
finner du 
oppgaven om 
Charles Darwin.  
Følg 
instruksjonene i 
oppgave og 
arbeid minst ca. 
15 min. hver dag. 
  

Økt 1 
  
Les i Globus 
samf.fag  
s. 240-245. 
Jobb ca 20 min 
med "Verden 
rundt". Afrika 
  
KRLE: 
Se på OneNote 
under KRL, der 
finner du 
oppgaven om 
Charles Darwin.  
Følg 
instruksjonene i 
oppgave og 
arbeid minst ca. 
15 min. hver dag. 
  

Økt 1 
  
Jobb ca 20 min 
med "Verden 
rundt" Afrika. 
  
KRLE: 
Se på OneNote 
under KRL, der 
finner du 
oppgaven om 
Charles Darwin.  
Følg 
instruksjonene i 
oppgave og 
arbeid minst ca. 
15 min. hver dag. 
  

Økt 1 
  
Gjør ferdig 
Afrika. 
  
KRLE: 
Se på OneNote 
under KRL, der 
finner du 
oppgaven om 
Charles Darwin.  
Følg 
instruksjonene i 
oppgave og 
arbeid minst ca. 
15 min. hver 
dag. 
  

Fysisk aktivitet ca 15 
min 
Du kan gjøre noe 
fysisk  
inne, løpe litt rundt i 
hagen, hoppe tau e.l. 
  

Fysisk aktivitet ca 
15 min 
Du kan gjøre noe 
fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  

Fysisk aktivitet ca 
15 min 
Du kan gjøre noe 
fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  

Fysisk aktivitet ca 
15 min 
Du kan gjøre noe 
fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  

Fysisk aktivitet 
ca 15 min 
Du kan gjøre 
noe fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  

http://www.regjeringen.no/


Du skal også ta et 
bilde der tema er 
"Vårstemning". 
Legg det inn under 
kroppsøving. Se i 
hagen eller hvis du 
går en tur etter 
motiv du kan ta bilde 
av. 

Du skal også ta et 
bilde der tema er 
"Vårstemning". 
Legg det inn 
under 
kroppsøving. Se i 
hagen eller hvis 
du går en tur 
etter motiv du 
kan ta bilde av. 
  

Du skal også ta et 
bilde der tema er 
"Vårstemning". 
Legg det inn 
under 
kroppsøving. Se i 
hagen eller hvis 
du går en tur 
etter motiv du 
kan ta bilde av. 
  

Du skal også ta et 
bilde der tema er 
"Vårstemning". 
Legg det inn 
under 
kroppsøving. Se i 
hagen eller hvis 
du går en tur 
etter motiv du 
kan ta bilde av. 
  

Du skal også ta 
et bilde der 
tema er 
"Vårstemning". 
Legg det inn 
under 
kroppsøving. Se 
i hagen eller 
hvis du går en 
tur etter motiv 
du kan ta bilde 
av. 
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multismartøving 
jobb ca 20 min. 
  
Du finner kode 
under  
Matematikk på 
OneNote. 
  
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multismartøving 
jobb ca 20 min. 
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multismartøving 
jobb ca 20 min. 
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multismartøving 
jobb ca 20 min. 
  

Økt 2 
  
Engelsk: 
Les og lær 
regelen øverst 
på s. 17 i 
AYG. 
Gjør AYG s. 
17-18. 
  

Lesestund 
Les 20 min 

Lesestund 
Les 20 min 
  

Lesestund 
Les 20 min 
  

Lesestund 
Les 20 min 
  

Lesestund 
Les 20 min 
  

  
 


