
18 - Hjemmearbeidsplan uke 18 
  

Mandag 27/4 Tirsdag 28/4 Onsdag 29/4 Torsdag 30/4 Fred
ag 
1/5 

Økt 1 
  
Samfunnsfag/
norsk: 
Denne uken 
skal du reise 
rundt i Sør-
Amerika. Du 
reiser videre fra 
byen/stedet du 
står i nå til en 
by/et sted i 
Sør-Amerika. 
Du finner 
oppgaven i 
OneNote under 
samfunnsfag, 
jeg reiser rundt 
i Sør-Amerika, 
uke 18.  
Du må lese 
nøye for å finne 
ut av hvor 
mange 
byer/steder du 
skal reise til. 
Du får deg 
også en 
gledelig 
overraskelse :). 
Det er lurt å 
lage seg en 
plan på hvor du 
vil reise før du 
begynner å 
skrive. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Lese/spørsmål: 
Gå inn på 
Salaby → 5.-

7.tr. → Engelsk 

→ Practice your 

reading → "3. 

Økt 1 
  
VIKTIG 
MORGENMØT
E MED LENE 
RØRAAS FRA 
UNGDOMSKO
LEN FRA KL. 
09.00. TIL 
09.30. 
  
Samfunnsfag/
norsk: 
Reis til ett nytt 
sted/by i Sør-
Amerika. Du 
reiser fra byen 
du skrev om i 
går. 
 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. pr 
dag. 
Arbeid videre 
med lesing og 
spørsmål på 
Salaby og 
skriftlige 
spørsmål i 
OneNote.  Se 
mandagsplane
n! 
  
Engelsk/samf
unnsfag: 
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Forsett med å 
skrive postkort 
+ sette inn 
bilde. 
  
  

Økt 1 
  
Samfunnsfag/
norsk: 
Reis til ett nytt 
sted/by i Sør-
Amerika. Du 
reiser fra byen 
du skrev om i 
går. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
engelskoppgav
ene fra 
mandag.  
Alle oppgavene 
skal være 
ferdig senest 
kl. 14.00 i dag. 
  
Engelsk/samf
unnsfag: 
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Forsett med å 
skrive postkort 
+ sette inn 
bilde. 
Oppgaven skal 
være ferdig i 
dag, senest 
kl.14.00. 
  

Økt 1 
  
Samfunnsfag/norsk: 
Alle byene skal være ferdig 
innen kl 12.00. 
Nøkkelord, reisedagbok og 
regnskap. Se over 
tilbakemeldingene du har fått og 
rett opp hvis du har noe som 
skal endres eller legges til. 
 
  
Engelsk:  
Sjekk kommentarer og rett 
opp - hvis du ikke allerede 
har fått det godkjent. 
  
  
Engelsk/samfunnsfag: 
Postkort - sjekk kommentarer 
og rett opp - hvis du ikke 
allerede har fått det godkjent! 
 
 
  
Lesestund: 
Skriv ca. 10 setninger om det 
du har lest denne uka.  
Tittel på boka og litt om hva den 
eller de handler om. 
Skriv det inn under norsk-
lesestund uke 18. 
Skal være ferdig senest kl. 
12.00. 
  

Økt 
1 
  
  
  
  
           
FRI 
  



At sea" og "4. 
In India→ 

Les kapittelet 
og besvar 
spørsmålene 
som hører til 
("Read" og 
"Answer").  
Når du har lest 
skal du gå inn 
på OneNote, 
Engelsk, "3. At 
sea" og "4. In 
India" og svare 
skriftlig på 
spørsmålene 
der!  
Skal være 
ferdig senest 
 kl. 12.00, på 
torsdag!  
 
  
Engelsk/samf
unnsfag: 
Ca. 20 min. pr. 
da. 
Skriv et 
postkort til en 
engelsktalende 
person som du 
har blitt kjent 
med på reisen i 
USA.  
Innholdet skal 
beskrive  noe 
om stedet du er 
og om noe du 
har opplevd på 
reisen. 
Lengde:  Ca. 5-
8 setninger i 
tillegg til 
innledning og 
avslutning.  
Sett også inn et 
bilde. For 
nærmere info 
se i OneNote, 
Samfunnsfag, 
Postkort.   
NB!  Kortet skal 
skrives så 
korrekt som 



mulig - på 
engelsk!  NB! 
Se over og vis 
det til en 
voksen! 
  
Skal være 
ferdig senest 
onsdag kl. 
14.00. 
  

Denne uka 
prøver vi noe 
nytt. 
Du skal innen 
torsdag kl 
12.00 ha 
samlet minst 
20 poeng. 
Du må ta 
bilder og 
legge det inn 
under 
Kroppsøving, 
poengjakt. 
Du må legge 
inn bilde 
pluss antall 
poeng. Du 
kan gjøre en 
ting flere 
ganger, men 
jeg anbefaler 
deg å gjøre 
litt 
forskjellige 
ting. 

Poengja
kten 

Poengja
kten 

1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 
☐    Ringe 
noen i 
familien, som 
du ikke ser så 
mye nå.  

☐    Øve på 
tiktok-danser 
i 10 minutter 

☐    Hoppe på 
trampoline i 
10 minutter 

☐    Bære inn 
alle matvarer 
etter en 
handletur. 
Minst 4 
bæreposer.  

Poengja
kten 

1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 
☐    Ringe 
noen i 
familien, som 
du ikke ser så 
mye nå.  

☐    Øve på 
tiktok-danser 
i 10 minutter 

☐    Hoppe på 
trampoline i 
10 minutter 

☐    Bære inn 
alle matvarer 
etter en 
handletur. 
Minst 4 
bæreposer.  

Poengjakten 

1 poeng 
☐ Støvsuge en hel etasje 

☐ Hjelpe til med middagen 

☐ Rydde rommet ditt 

☐ Ta oppvasken etter 
middag 

2 poeng 
☐    Ringe noen i familien, 
som du ikke ser så mye nå.  

☐    Øve på tiktok-danser i 10 
minutter 

☐    Hoppe på trampoline i 
10 minutter 

☐    Bære inn alle matvarer 
etter en handletur. Minst 4 
bæreposer.  

☐    Dra på fisketur med en 
voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til med utearbeid i 
20 min. Eks.: plante, rake, 
male et gjerde.  

☐ Hjelpe til med oppussing i 
20 minutter.  

☐ Gå tur i 20 minutter.  

4 poeng 
☐    Gå i 30 minutter. 

☐    7 -minutes workout. 

  
      
FRI 



1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 
☐    Ringe 
noen i 
familien, som 
du ikke ser så 
mye nå.  

☐    Øve på 
tiktok-danser 
i 10 minutter 

☐    Hoppe på 
trampoline i 
10 minutter 

☐    Bære inn 
alle matvarer 
etter en 
handletur. 
Minst 4 
bæreposer.  

☐    Dra på 
fisketur med 
en voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til 
med utearbeid 
i 20 min. Eks.: 
plante, rake, 
male et 
gjerde.  

☐ Hjelpe til 
med 
oppussing i 
20 minutter.  

☐    Dra på 
fisketur med 
en voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til 
med utearbeid 
i 20 min. Eks.: 
plante, rake, 
male et 
gjerde.  

☐ Hjelpe til 
med 
oppussing i 
20 minutter.  

☐ Gå tur i 20 
minutter.  

4 poeng 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    
Tabatatrening 
i 8 minutter. 
Flere forslag 
her.  

5 poeng 
☐    10 
minutter med 
parkour. Ikke 
gjort det før? 
Sjekk du 
denne.  

☐    Stå på 
rulleskøyter i 
30 minutter.  

☐    Øve på 
skateboard i 
30 minutter.  
  

8 poeng 

☐    Dra på 
fisketur med 
en voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til 
med utearbeid 
i 20 min. Eks.: 
plante, rake, 
male et 
gjerde.  

☐ Hjelpe til 
med 
oppussing i 
20 minutter.  

☐ Gå tur i 20 
minutter.  

4 poeng 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    
Tabatatrening 
i 8 minutter. 
Flere forslag 
her.  

5 poeng 
☐    10 
minutter med 
parkour. Ikke 
gjort det før? 
Sjekk du 
denne.  

☐    Stå på 
rulleskøyter i 
30 minutter.  

☐    Øve på 
skateboard i 
30 minutter.  
  

8 poeng 

☐    Tabatatrening i 8 
minutter. Flere forslag her.  

5 poeng 
☐    10 minutter med 
parkour. Ikke gjort det før? 
Sjekk du denne.  

☐    Stå på rulleskøyter i 30 
minutter.  

☐    Øve på skateboard i 30 
minutter.  
  

8 poeng 
☐    30 min joggetur.  

☐    15 minutter med 
trappetrening. Eks. slik som 
dette.  

☐    30 minutter sykling. 
Gjerne med litt 
oppoverbakker.  

☐    Hjelpe til med å hogge 
ved ca. 20 minutter. 

☐Stå på rulleski i 30 
minutter.  

https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


☐ Gå tur i 20 
minutter.  

4 poeng 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    
Tabatatrening 
i 8 minutter. 
Flere forslag 
her.  

5 poeng 
☐    10 
minutter med 
parkour. Ikke 
gjort det før? 
Sjekk du 
denne.  

☐    Stå på 
rulleskøyter i 
30 minutter.  

☐    Øve på 
skateboard i 
30 minutter.  
  

8 poeng 
☐    30 min 
joggetur.  

☐    15 
minutter med 
trappetrening. 
Eks. slik som 
dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbakke
r.  

☐    Hjelpe til 
med å hogge 

☐    30 min 
joggetur.  

☐    15 
minutter med 
trappetrening. 
Eks. slik som 
dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbakke
r.  

☐    Hjelpe til 
med å hogge 
ved ca. 20 
minutter. 

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  

☐    30 min 
joggetur.  

☐    15 
minutter med 
trappetrening. 
Eks. slik som 
dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbakke
r.  

☐    Hjelpe til 
med å hogge 
ved ca. 20 
minutter. 

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
  

https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


ved ca. 20 
minutter. 

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
  
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkopp
gaver for denne 
uka under MÅ 
LESES uke 18, 
matematikk på 
OneNOte 
  
Kahoot: 
De neste som 
skal lage en 
Kahoot er: 
Marie, Annie, 
Verena og 
Martine. 
Kahooten skal 
handle om dere 
og ha 10-20 
spørsmål. Det 
kan for 
eksempler 
være spørsmål 
som: Hvilken 
farge har Marie 
på øynene? 
Hva er 
yndlingsretten 
til Annie?, Hva 
er 
yndlingsfargen 
til Verena? Hva 
liker Martine 
best av taco 
eller 
pannekaker?  
Dere må møtes 
på Teams og 
lage 
spørsmålene 
sammen. 
Kahooten må 
være ferdig til 

Økt 2 
  
Matematikk:  
 Du finner dine 
matematikkopp
gaver for denne 
uka under MÅ 
LESES uke 18, 
matematikk på 
OneNOte 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkopp
gaver for denne 
uka under MÅ 
LESES uke 18, 
matematikk på 
OneNOte 
  

Økt 2 
  
Musikk  
(fra kl.1200 er Tommy 
tilgjengelig) 
(Ring meg på Teams hvis det er 
noe du ikke forstår av 
oppgaven) 
  
Gjør oppgaver du ikke er ferdig 
med i OneNote! 
  
1. 
2007Musikk>DittNavn>Hjemme
arbeid>Uke 18 - 20 - Musikkens 
bruk (før og nå) 
Denne er hovedoppgaven. 
  
Resten gjøres hvis du har tid til 
overs. 
  
Vi møtes i Teamsmøte for 
oppsummering etc. 
(åpne Teams kl.1330-1400). 
Deling av forskningstanker. 
"Memories" - sang. 
(kl.1400 - Kahoot) 
  
2. 
2007Musikk>DittNavn>Hjemme
arbeid>Musiclab-rytme 
  
3. 
2007Musikk>DittNavn>Hjemme
arbeid>Uke 16 - en variert 
opplevelse 
  
OBS! OBS! 
Bruk din logg i Prosjekt Stasjon 
(OneNote) for å holde oversikt 
over alt du gjør i musikk. 
  
4.Jobb videre der du sluttet på 
Prosjekt Stasjon (link). 
Har du prøvd å kopiere sanger i 
Musescore? Ikke? Åpne 

  

onenote:https://vestfold-my.sharepoint.com/personal/skototar_v-man365_no/Documents/Klassenotatblokker/2007Musikk/_Innholdsbibliotek/7.trinn/Prosjekt%20Stasjon.one#Prosjekt%20Stasjon&section-id={0E5C222B-B87A-4B1A-A605-4E993865E9CD}&page-id={9DB2921D-290E-4866-BB87-E6A7C454CA82}&end


torsdag kl 
14.00.  
  

Musescore og bruk disse 
notene og se videoen ved 
behov. 
  
  
(kl.1400 - Kahoot) 

Lesestund 
Les 20 min. 
Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 

Lesestund 
Les 20 min. 
Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 
  

Lesestund 
Les 20 min. 
Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 
  

Lesestund 
Les 20 min. 
Bok du har hjemme, nyheter, 
tegneserier, bøker på Salaby. 
  

  

 

onenote:https://vestfold-my.sharepoint.com/personal/skototar_v-man365_no/Documents/Klassenotatblokker/2007Musikk/_Innholdsbibliotek/7.trinn/Prosjekt%20Stasjon.one#Noter&section-id={0E5C222B-B87A-4B1A-A605-4E993865E9CD}&page-id={15B7B84C-AA46-4F65-B254-7A4013916A4C}&end
onenote:https://vestfold-my.sharepoint.com/personal/skototar_v-man365_no/Documents/Klassenotatblokker/2007Musikk/_Innholdsbibliotek/7.trinn/Prosjekt%20Stasjon.one#Noter&section-id={0E5C222B-B87A-4B1A-A605-4E993865E9CD}&page-id={15B7B84C-AA46-4F65-B254-7A4013916A4C}&end

