
21 - Arbeidsplan uke 21 
Det var fint å møte alle elevene igjen. Vi har vårt store klasserom, der 
vi sitter en og en med 1 meters avstand.  
  
7.trinn skal ha 2.dose med HPV-vaksine onsdag 3. juni. 
Tirsdag 2. juni blir det besøksdag på Borgheim ungdomsskole. Vi får 
vite senere om hvordan dette skal gjøres. 
  
Husk fulladet PC til hver skoledag. 
  
Ta med egne ørepropper som passer til PCen. 
  
Mandag 18/5 Tirsdag 19/5 Onsdag 20/5 Torsdag 21/5 Fredag 22/5 

  

OPPMØTE 
HERSTAD  
KL. 08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplassen 
ved droppsonen. 
  
  
START PCen DIN PÅ 
NYTT! 
  
Gjennomgang av 
uka. 
  
Samtalegrupper: 
Dere skal snakke om 
følgende spørsmål: 
Husk at alle må få 
ordet. 

1. Det har vært en 
annerledes 
17.mai for alle. 
Hva gjorde du? 

2. Etter en uke på 
skolen, hva er 
viktig for deg at 
vi tar oss tid til. 
Dere må bli 
enige om en ting 
dere synes vi 
skal gjøre på 
skolen, og sende 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplassen 
ved droppsonen. 
  
  

UTESKOLE 
Ha med sekk med 
mat, drikke og 
sitteunderlag. Klær 
etter været, vi er 
ute i all slags vær. 
  
  
Vi går til Øya :)    
Vi skal lage 
vennskapssteiner.  
Ta med pennal og 
forskerboka. 
  
  
  
Slutt kl. 13.15. 
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplassen 
ved droppsonen. 
  
  
Samfunnsfag/norsk: 
Fortsett arbeidet med 
Oseania. Reis videre 
til et nytt land. 
  
Engelsk:  
Ca. 20-30 min. i dag. 
Fortsett med 
engelskoppgavene fra 
mandag.  
Alle oppgavene skal 
være ferdig senest 
kl. 12.00  i dag. 
  
  
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkoppgaver 
for denne uka under 
MÅ LESES uke 21, 
matematikk på 
OneNote 
  
  

  
  
  
  

    FRI! 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
      

FRI! 
     



det til meg på 
chat.  Det holder 
at en sender inn 
for gruppa og 
skriver alles 
navn under.  Det 
er ikke sikkert vi 
kan få til alt som 
sendes inn :) 
  

  
1. Adam, Victor, 

Mahdi, Anas 
2. Martine, Verena, 

Marie, Annie 
3. Joudi, Lana, 

Sabrin 
4. Johannes, Iver, 

Mats, Tymek 
5. Arthur, Mathias, 

Lukas, Henris 
6. Anders, Max, 

Lucas, Philip 
 
  
Samfunnsfag/norsk: 
Denne og neste uke 
skal du reise rundt i 
Oseania. Du reiser 
videre fra byen du står 
i nå til et land og en by 
i  Oseania. 
Du finner oppgaven i 
OneNote under 
samfunnsfag, jeg 
reiser rundt i Oseania  
uke 21 og 22.  
Det er lurt å lage seg 
en plan på hvor du vil 
reise før du begynner 
å skrive. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 20-30 min. i dag. 
Lese/spørsmål: 
Gå inn på Salaby → 
5.-7.tr. → Engelsk → 
Practice your reading 
→ "8. At the 
harbour". 
Les kapittelet og 
besvar spørsmålene 
som hører til ("Read" 

  
Kahoot: 
De neste som skal 
lage en Kahoot er: 
Mathias, Arthur, 
Lukas og Henris.  
Kahooten skal handle 
om dere og ha 10-20 
spørsmål. Det kan for 
eksempler være 
spørsmål som: 
Hvilken farge har 
Mathias på øynene? 
Hva er yndlingsretten 
til Arthur?, Hva er 
yndlingsfargen til 
Lukas?  Hva liker 
Henris best basket 
eller golf? Dere må 
møtes på Teams og 
lage spørsmålene 
sammen. 
Kahooten må være 
ferdig til onsdag kl 
13.00.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



og "Answer").  
 
Når du har lest skal du 
gå inn på OneNote, 
Engelsk, "8. At the 
harbour" og svare 
skriftlig på 
spørsmålene der!  
  
Skal være ferdig 
senest 
 kl. 12.00, på onsdag!  
  
  
  
  

  
  
Matematikk:  
Du finner dine 
matematikkoppgaver 
for denne uka under 
MÅ LESES uke 21, 
matematikk på 
OneNote 
  
Slutt kl 13.15. 
  
  
  

  
  
  
  

  
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 
21. 
  
Kahoot  
  
  
Slutt kl. 13.15. 
  

    
  
  

Lesestund 
Du må lese minst 20 
min på skolen. 
Du kan lese i en bok 
du har hjemme, 
nyheter på nettet, 
tegneserier eller bøker 
på Salaby. 

  Lesestund 
Du må dag lese minst 
20 min på skolen. 
Du kan lese i en bok 
du har hjemme, 
nyheter på nettet, 
tegneserier eller 
bøker på Salaby. 
  

    

  
Pause hver dag fra kl. 09.45.-10.00          
Uteområdet:  

Mandag  Tirsdag Onsdag 

Håndballbane vest 
+ skolegård fram til  
bålhuset 

 Uteskole    Fotballbanen 
+ taubanen 

Mat hver dag fra kl. 11.30.-11.50.  Friminutt etter mat. 

  



DU MÅ JAKTE PÅ POENG ETTER SKOLETID. DU HAR UKE 20 + 
MANDAG OG TIRSDAG UKE 21 TIL Å PRØVE Å SAMLE MINST 50 
POENG. 

Vi går på 
poengjakt i 
uke 20 og 21 
også, men du 
må jakte etter 
skoletid. 
HVEM SLÅR 
MATHIAS SIN 
FANTASTISKE 
REKORD PÅ 
132 POENG? 
Du skal innen 
tirsdag  
19.mai ha 
samlet minst 
50 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.  

☐    Dra på 
fisketur med 
en voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til 
med utearbeid 

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.  

☐    Dra på 
fisketur med 
en voksen.  
  

3 poeng 
☐ Hjelpe til 
med utearbeid 

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 
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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 

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 
☐    30 min 
joggetur.  

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

☐    30 
minutter 
sykling. Gjerne 
med litt 
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☐    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 
oppoverbakker
.  

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

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
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minutter. 

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
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