
Hjemmearbeidsplan uke 14  
  

Mandag  30/3 Tirsdag  31/3 Onsdag  1/4 Torsdag  2/4 Fredag 3/4 

Økt 1 
  
Les i Globus 
samf.fag  
s. 260-264. 
Jobb ca. 30 min 
med "Verden 
rundt" Oseania. 
Se oppgaveark 
under 
samfunnsfag på 
OneNote. 
Her har du jo ikke 
fått med kart fra 
skolen. 
Det blir vanskelig 
å tegne alle 
øyene, men du 
skal tegne et kart 
selv og sette navn 
på de land og 
byer du finner 
under 
samfunnsfag, 
Oseania. Les 
nøye på 
hjemmearbeidspla
nen og uke 14 
Oseania før du 
begynner. 
( Du trenger ikke 
farge dette kartet). 
Ta bilde av det og 
legg det inn under 
kart Oseania. 
Forklar ordene og 
sett inn bilder :) 
  
  
KRLE: 
Ukelekse (ca. 10 
min/dag): 
Gå inn på Salaby 
→ 5.-7.tr.→ KRLE 
→ Filosofi, livssyn 
og etikk → 
Livssyn →Gjør: 
Sant eller usant 
og  
Test deg selv.  

Økt 1 
  
Jobb ca. 30 min 
med "Verden 
rundt" Oseania. 
  
  
KRLE: 
Se KRLE-leksen 
på mandag. Hvis 
du ikke allerede 
er ferdig, så skal 
du arbeide ca. 
10 min. med 
denne leksa. 
  
Engelsk: 
Ukelekse (minst 
15 min/dag):  
NB! Du kan 
begynne på 
engelskoppgav
ene allerede på 
mandag 30/3! 
 
Gå inn på 
Salaby → 5.-7.tr. 
→ Engelsk 
→Dictations → 

Gjør "Dictations 
1, 2 og 3". 
 
Gå inn på 
Salaby → 5.-7.tr. 

→ Engelsk → 
Practice your 
reading → Short 

stories → "What 

is your name". 
Les boken og 
besvar 
spørsmålene 
som hører til 
("Read" og 
"Answer"). 
  
Når du er ferdig 
med dette går du 
inn i OneNote, 

Økt 1 
  
Les i Globus 
samf.fag  
s. 266-267. 
Jobb ca. 30 min 
med "Verden 
rundt" Oseania. 
  
KRLE: 
Se KRLE-leksen 
for mandag. Hvis 
du ikke allerede 
er ferdig, så skal 
du arbeide 10 
min. med denne 
leksa. 
  
Engelsk: 
Se ukeleksen fra 
i går.  
Arbeid minst 15 
min. 
  
K&H: 
Du kan 
begynne med 
denne 
oppgaven 
allerede på 
mandag 30/3. 
 
Gå inn på 
Salaby 5.-7. →  

Kunst og 
håndverk → 

Animasjonsskole
n. 
Se på 12 små 
filmer (under 1 
minutt på hver) 
om hvordan du 
kan lage 
animasjonsfilm. 
Har du lyst til å 
prøve?  Du kan 
bruke Lego, 
Playmo, 
plastilina etc.  
Hvis du får det 

Økt 1 
  
Jobb ca. 30 min 
med "Verden 
rundt" Oseania. 
  
KRLE:  
Se KRLE-leksen 
for mandag. Hvis 
du ikke allerede 
er ferdig, så skal 
du arbeide ca. 
10 min. med 
denne leksa. 
  
Engelsk: 
Se ukeleksen fra 
tirsdag.  Hvis du 
ikke allerede er 
ferdig, så skal du 
arbeide minst 15 
min. 
  
K&H: 
Se oppgaven fra 
i går! Kan jobbes 
med litt hver 
dag. 

Økt 1 
  
Gjør ferdig 
Oseania. 
Skal være 
ferdig senest 
kl 14.00. 
  
KRLE:  
I løpet av 
dagen i dag 
(kl.12.00) skal 
du være 
ferdig med 
KRLE-leksen 
som har vært 
hele uken! 
  
Engelsk:  
Se ukeleksen 
fra i tirsdag.  
Arbeid minst 
15 min. 
NB! Hele 
leksen skal 
være ferdig i 
dag, innen 
kl.12.00. 
  
Naturfag 
Ukelekse 
Gå inn i 
Teams→ 
SKO HER 7 
→ Oppgaver. 
Der står alle 
oppgaver 
som skal 
gjøres. 
Oppgaven 
skal leveres i 
Teams. 
  
  
K&H: 
Se oppgaven 
fra onsdag. 
Kan jobbes 
med litt hver 
dag. Skal 



Deretter går du 
inn på → 
Humanisme → 

Gjør: Test deg 
selv. 
  
Når du har gjort 
spørsmålene 
ovenfor, så går du 
inn i OneNote og 
svarer på 
spørsmålene som  
du finner i KRLE, i 
dokumentet som 
heter Livssyn og 
humanisme. 
 
Skal være ferdig 
senest fredag kl. 
12.00.  
  
Naturfag 
Ukelekse 
Gå inn i Teams→ 
SKO HER 7 → 
Oppgaver. Der 
står alle oppgaver 
som skal gjøres. 
Oppgaven skal 
leveres i Teams.  

Engelsk, "What 
is your name" 
og svarer på 
spørsmålene 
der. 
  
Skal være ferdig 
senest fredag kl. 
12.00. 
  

til, legg inn 
filmsnutten på 
OneNote, Kunst 
og håndverk og 
kall siden for 
"Animasjon". 
Se Eiriks 
forklaring fra 
forrige uke ang. 
det å legge inn 
film i OneNote. 

være ferdig 
kl. 12.00. 

Fysisk aktivitet ca. 
15 min 
Du kan gjøre noe 
fysisk  
inne, løpe litt rundt 
i hagen, hoppe 
tau e.l. 
  
Aktivitetsbingo: 
Gjør 5 øvelser 
gjennom dagen.  
  

Kroppsøving ca. 
30 min. 
Skift til 
treningstøy 
Du kan  
-løpe deg en tur  
eller  
-lage deg en 
hinderløype i 
hagen e.l. 
Dusj etter 
treningen. 
  
  

Fysisk aktivitet 
ca. 15 min. 
Du kan gjøre 
noe fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  
Aktivitetsbingo: 
Gjør 5 øvelser 
gjennom dagen. 

Kroppsøving ca. 
30 min. 
Skift til 
treningstøy 
Du kan  
-løpe deg en tur  
eller  
-lage deg en 
hinderløype i 
hagen e.l. 
Dusj etter 
treningen. 
  
  
  

Fysisk 
aktivitet ca. 
15 min. 
Du kan gjøre 
noe fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
  
Aktivitetsbing
o: Gjør 5 
øvelser 
gjennom 
dagen. 

Økt 2 
  
Matematikk: 
HUSK AT 
MATTELEKSENE 
ER FRA DAG TIL 
DAG. 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 119 
(se kopier av 
sidene hvis du 
ikke har boka). 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 120  
(se kopier av 
sidene hvis du 
ikke har boka) 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 120  
(se kopier av 
sidene hvis du 
ikke har boka) 

Økt 2 
  
Lesestund: 
Skriv ca. 10 
setninger om 
det du har 



Denne uka kan du 
velge å gjøre 
oppgaver på s. 
118, 119 og 120 
ELLER alternativ 
lekse. Noen har 
eget opplegg og 
de følger det. 
Se på One Note 
under matematikk 
før du begynner. 
Du MÅ lese det 
som står under 
uke 14. Der har 
jeg også lagt ut 
eksempler på 
hvordan du skal 
gjøre oppgavene. 
 
Multi 7b s 118  
(se kopier av 
sidene hvis du 
ikke har boka). 
Gjør oppgave 
8.34 og 8.35. 
  
  

Gjør oppgave 
8.37 og 8.42  
  
  
Sammen med 
en voksen 
Du skal vise og 
dere skal snakke 
sammen om 
PowerPoint 
utviklingssamtale 
vår 2020. 
En voksen må 
sende skolesms 
etter at dere har 
gått igjennom 
spørsmålene 
sammen. Der 
må dere bekrefte 
at dere har 
gjennomgått 
denne og 
eventuelle 
spørsmål dere 
måtte ha.  

Gjør oppgave 
8.43 og 8.44 

Gjør oppgave 
8.45 og 8.46. 
  
Musikk (fra 
kl.1200 er 
Tommy 
tilgjengelig) 
(Ring meg på 
Teams hvis du 
etter å ha sett 
videoen 
fremdeles ikke 
vet hva du skal 
gjøre) 
Se OneNote> 
2007Musikk>Ditt
Navn>Hjemmear
beid>Musiclab-
rytme 
  
Øve på Dansen 
til Lill (youtube) 
(google photos) 
Vi gjør den felles 
etterpå. 
  
Ferdig? 
Jobb videre der 
du sluttet på 
Prosjekt Stasjon 
(link). Bruk din 
logg i Prosjekt 
Stasjon 
(OneNote) for å 
holde oversikt. 
  
Lyst på noe nytt? 
Gå inn på 
musiclab og lag 
"Bad Guy" av 
Billie Eilish! 
(Se 
youtubevideo 
her!) 
  
Her er link til 
musiclab! 
  
Vi møtes i 
Teamsmøte for 
oppsummering 
etc. 
(åpne Teams 
kl.1330-1400.) 

lest denne 
uka.  
Tittel på boka 
og litt om hva 
den eller de 
handler om. 
Skriv det inn 
under norsk-
lesestund uke 
14. 
Skal være 
ferdig senest 
kl 14.00. 
  
  
GOD 
PÅSKEFERIE 
ALLE 
SAMMEN :) 

https://www.youtube.com/watch?v=nYGHLyQ2rQk&list=RDnYGHLyQ2rQk&start_radio=1
https://photos.app.goo.gl/EmRWtPJ6J1yqRV329
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
https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I
https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


Allsang - 
"Memories" 
"Dansen til Lill" 
  
  

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. 
  

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

 


