
17 - Hjemmearbeidsplan uke 17 
  

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Denne uken 
skal du reise 
rundt i Nord-
Amerika. Velg 
deg en by/et 
sted du vil 
reise til. Du 
reiser videre 
fra 
byen/stedet 
du står i nå til 
en by/et sted i 
Nord-
Amerika. 
Du finner 
oppgaven i 
OneNote 
under 
samfunnsfag, 
jeg reiser 
rundt i Nord-
Amerika, uke 
17. 
Du skal i 
løpet av uken 
reise til 4 
ulike 
byer/steder i 
Nord-
Amerika, 
skrive 
nøkkelord, 
reisedagbok 
og føre 
regnskap for 
alle 4 byene. 
Det er lurt å 
lage seg en 
plan på hvor 
du vil reise før 
du begynner 
å skrive. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 

Økt 1 
  
Samfunnsfag/n
orsk: 
Reis til ett nytt 
sted/by i Nord-
Amerika. Du 
reiser fra byen 
du skrev om i 
går. 
 
  
Engelsk:  
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
engelskoppgave
ne fra i går. 
Øve: 
Dictations 8, 9, 
10 i Salaby. 
Lese/svare på 
spørsmål: 
"2. Where to 
go" i Salaby. 
  
  
 
Naturfag:  
Kan starte på 
mandag! 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Gå inn på 
Salaby 5-7 → 
Naturfag. 
Se "introfilm" 
øverst på siden.  
Gå deretter inn 
på →"Teknologi 
og design" og 
se filmen → "I 
børnehiet". 
  
Gå deretter inn 
på denne 
lenken  
https://www.nrk.
no/video/28314
8 og se denne 
lille filmen. 

Økt 1 
  
Samfunnsfag/
norsk: 
Reis til ett nytt 
sted/by i Nord-
Amerika. Du 
reiser fra byen 
du skrev om i 
går. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Fortsett med 
engelskoppga
vene fra i 
mandag.  
Øve: 
Dictations 8, 9, 
10 i Salaby. 
Lese/svare på 
spørsmål: 
"2. Where to 
go" i Salaby. 
  
  
Naturfag: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Fortsett med 
naturfagoppga
vene.   
Se 
tirsdagsplanen
. 

Økt 1 
  
Samfunnsfag/norsk: 
Reis til ett nytt sted/by i 
Nord-Amerika. Du reiser 
fra byen du skrev om i 
går. 
 
  
  
Engelsk:  
Ca. 15 min. pr. dag. 
Når du nå har lært alle 
ordene i "Dictations 8, 9, 
10" godt, så skal du fylle 
inn i skjemaet som du 
finner i OneNote, 
Engelsk,  
"17- Dictations". 
  
Lese/spørsmål: 
Gjør ferdig alle 
engelskoppgavene ang. 
 "2. Where to go" 
 i boka "Dad missing".   
Se planen for mandag. 
  
Leksen skal være ferdig 
i dag, innen kl.12.00. 
  

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Alle 4 byene 
skal være 
ferdig innen kl 
14.00. 
Nøkkelord, 
reisedagbok 
og regnskap. 
Se over 
tilbakemeldin
gene du har 
fått og rett 
opp hvis du 
har noe som 
skal endres 
eller legges 
til. 
  
Engelsk: 
  
  
Naturfag: 
  

https://www.nrk.no/video/283148
https://www.nrk.no/video/283148
https://www.nrk.no/video/283148


Øve: 
Gå inn på 
Salaby → 5.-
7.tr. → 
Engelsk 
→Dictations 
→ Gjør 

"Dictations 8, 
9, 10".  
Repetèr til du 
kan skrive 
alle helt riktig 
- og før 
torsdag kl. 
12.00, skal du 
skrive noen 
av dem i 
OneNote (se 
torsdagssplan
en). 
  
Lese/spørsm
ål: 
Gå inn på 
Salaby → 5.-

7.tr. → 

Engelsk → 
Practice your 
reading → "2. 

Where to go" 
→ 

Les kapittelet 
og besvar 
spørsmålene 
som hører til 
("Read" og 
"Answer"). 
  
Når du er 
ferdig med 
dette går du 
inn i 
OneNote, 
Engelsk, "2. 
Where to go" 
og svarer 
skriftlig på 
spørsmålene 
til uke 17. 
  
Skal være 
ferdig senest 
torsdag kl. 
12.00. 

 
Etter du har sett 
filmene, så går 
du til OneNote, 
Naturfag, på 
siden som heter 
"17- Teknologi 
og design". 
  
Lag 5 spørsmål 
fra filmene du 
har sett - start 
hvert spørsmål 
med et 
spørreord (se 
mer forklaring i 
OneNote). 
 
Skal være ferdig 
senest torsdag 
kl. 12.00. 
  
  
  



  

GYM MED 
FUNKYTWINS 
  

 
  
  
Du trenger en 
ball. Det er 
dessverre litt 
reklame i 
videoen, men 
hopp bare over 
det. 

Kroppsøving ca. 
30 min. 
Skift til 
treningstøy 
Du kan  
-løpe deg en tur  
eller  
-lage deg en 
hinderløype i 
hagen 
eller 
-holde på med 

fotball, håndball 
eller 
basketaktiviteter 
eller  
-hvis du har et 
eget 
treningsopplegg 
hjemme som tar 
ca 30 min kan 
du gjerne bruke 
det 
  
Dusj etter 
treningen. 
  
  
  

Fysisk aktivitet 
ca. 15 min. 
Du kan gjøre 
noe fysisk  
inne, løpe litt 
rundt i hagen, 
hoppe tau e.l. 
eller 
Aktivitetsbingo
: Gjør 5 
øvelser 
gjennom 
dagen. 
eller 
hoppe på 
trampoline 
eller 
https://youtu.b
e/qqR15LtyeA
E 
  
  

Kroppsøving ca. 30 min. 
Skift til treningstøy 
Du kan  
-løpe deg en tur  
eller  
-lage deg en 
hinderløype i hagen  
eller 
-holde på med fotball, 

håndball eller 
basketaktiviteter 
eller  
-hvis du har et eget 
treningsopplegg 
hjemme som tar ca 30 
min kan du gjerne bruke 
det 
  
Dusj etter treningen. 
  
  
  

GYM MED 
FUNKYTWINS. 

  

 
  
Du trenger en 
ball. Det er 
dessverre litt 
reklame i 
videoen, men 
hopp bare over 
det. 
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkop
pgaver for 
denne uka 
under MÅ 
LESES uke 
17, 
matematikk 
på OneNOte 
  
Kahoot: 
De første som 
skal lage en 
Kahoot er: 
Victor, Mahdi, 
Anas og 
Adam. 
Kahooten 
skal handle 

Økt 2 
  
Matematikk:  
 Du finner dine 
matematikkopp
gaver for denne 
uka under MÅ 
LESES uke 17, 
matematikk på 
OneNOte 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkop
pgaver for 
denne uka 
under MÅ 
LESES uke 
17, 
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! 
  
1.Aktivitet 
Se OneNote> 
2007Musikk>DittNavn>
Hjemmearbeid>Uke 17 - 
The Cup Game og 
Musiclab 
  
2.Det er fremdeles 
mange som ikke har 
gjort denne 

Økt 2 
  
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 
17. 
Skal være 
ferdig senest 
kl. 14.00. 
  
  

https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY
https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY
https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY
https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY


om dere og 
ha 10-20 
spørsmål. Det 
kan for 
eksempler 
være 
spørsmål 
som: Hvilken 
farge har 
Victor på 
øynene? Hva 
er 
yndlingsretten 
til Mahdi?, 
Hva er 
yndlingsfarge
n til Anas? 
Hva liker 
Adam best av 
basket og 
fotball?  Dere 
må møtes på 
Teams og 
lage 
spørsmålene 
sammen. 
Kahooten må 
være ferdig til 
fredag kl 
14.00.  
  

Se OneNote> 
2007Musikk>DittNavn>
Hjemmearbeid>Musicla
b-rytme 
  
OBS! OBS! 
Bruk din logg i Prosjekt 
Stasjon (OneNote) for å 
holde oversikt over alt 
du gjør i musikk. 
  
3.Øve på Dansen til Lill 
(youtube) (google 
photos) 
Vi gjør den felles 
etterpå. 
  
4.Jobb videre der du 
sluttet på Prosjekt 
Stasjon (link). 
Har du prøvd å kopiere 
sanger i Musescore? 
Ikke? Åpne Musescore 
og bruk disse notene og 
se videoen ved behov. 
  
Vi møtes i Teamsmøte 
for oppsummering etc. 
(åpne Teams kl.1345-
1415). 
Vi prøver the Cup Game 
til The Cup Song 
"Memories" - sang 

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. 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nYGHLyQ2rQk&list=RDnYGHLyQ2rQk&start_radio=1
https://photos.app.goo.gl/EmRWtPJ6J1yqRV329
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
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

