
Hjemmearbeidsplan uke 16  
  

Mand
ag  
13/4 

Tirsdag  14/4 Onsdag  15/4 Torsdag  16/4 Fredag 17/4 

F
R
I! 

Økt 1 
  
Skriv litt om hvordan 
din påskeferie har 
vært og litt om hva 
du tenker om det 
som skjer i verden 
nå. 
Skriv i OneNote 
under Norsk, 
påskeferien 2020 og 
Korona-viruset 
  
  
KRLE: 
Gå inn på "Vi i 
verden 7" → 

Livssyn → Gjør 
"Øvingsoppg. 1 og 
2", samt "Test deg 
selv 1 og  2". Arbeid 
ca. 10 min. 
 
  
Engelsk:  
Ukelekse, ca. 15 
min. hver dag! 
Gå inn på Salaby → 
5.-7.tr. → Engelsk 
→Dictations → Gjør 

"Dictations 4, 5, 6, og 
7".  Repetèr til du 
kan skrive alle riktig - 
og i slutten av uken 
skal du skrive noen 
av dem i OneNote 
(se fredagsplanen). 
 
Gå inn på Salaby → 

5.-7.tr. → Engelsk → 
Practice your reading 
→ Les "1. Dad 

missing" → 

Les kapittelet og 
besvar spørsmålene 
som hører til ("Read" 
og "Answer"). 

Økt 1 
  
Norsk: 
https://aunivers.lokus.n
o/marked/barneskole/u
ndervisningsopplegg/fak
ta-og-mening-om-
koronaviruset 
Trykk på linken over. 
Les fakta og meninger 
om koronaviruset. Les 
til det står oppgave 1. 
Du skal ikke svare på 
oppgavene i teksten. 
Du skal svare på 
oppgavene jeg har 
laget som står under 
her. Bruk siden du 
skrev på i går 
"Påskeferie 2020 og 
koronaviruset".  
Skriv overskriften 
TRYGGE OG 
MINDRE TRYGGE 
KILDER.  
Svar med fulle 
setninger. 

1. Er det viktig å 
være kritisk til 
det du ser på 
skjerm, leser 
eller hører fra 
andre? Hvorfor? 

2. Hva betyr 
kildekritikk? 

3. Hva er/betyr 
falske nyheter? 

4. Skriv ned minst 
to trygge kilder 
(grønt lys)? 

5. Hva betyr gult lys 
og rødt lys i 
forhold til kilder? 
Skriv noen 
eksempler på 
hver. 

  

Økt 1 
  
Fra kl.09.00 til 
kl.10.00 blir det 
undervisning via 
Teams i forhold til 
hvordan du skal 
skrive reisedagbok 
og føre regnskap.  
VELG DEG ET 
STED ELLER EN 
BY I EUROPA DU 
VIL REISE TIL.  
Vi starter sammen! 
  
  
KRLE:  
Se KRLE-leksen for 
tirsdag. Hvis du 
ikke allerede er 
ferdig, så skal du 
arbeide ca. 10 min. 
med denne leksa. 
  
Engelsk: 
Ukelekse, ca. 15 
min. hver dag! 
Gjenta ukeleksen 
fra i går.  
Gjør om igjen 
"Dictations 4, 5, 6 
og 7" helt til alle er 
skrevet riktig.  
  
Gjør alle oppgaven 
ang.  "1. Dad 
missing". 
  

Økt 1 
  
Reis til et sted 
i Europa. 
Du finner 
oppgaven i 
OneNote 
under 
samfunnsfag, 
jeg reiser 
verden rundt, 
uke 16. 
Det første 
reisestedet 
ditt 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 du har 
hatt hele 
uken! 
  
Engelsk:  
Ukelekse, ca. 
15 min. hver 
dag! 
Gjenta 
ukeleksen fra 
i går. Gjør om 
igjen 
"Dictations 4, 
5, 6 og 7" helt 
til alle er 
skrevet riktig. 
 
Når du nå  har 
lært alle 
ordene godt i 
slutten av 
uken, så skal 
du fylle inn 
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Når du er ferdig med 
dette går du inn i 
OneNote, Engelsk, 
"Dad missing" og 
svarer skriftlig på 
spørsmålene der. 
  
Skal være ferdig 
senest fredag kl. 
12.00. 
  

KRLE: 
Se KRLE-leksen for 
tirsdag. Hvis du ikke 
allerede er ferdig, så 
skal du arbeide ca. 10 
min. med denne leksa. 
  
Engelsk: 
Ukelekse, ca. 15 min. 
hver dag! 
Gjenta ukeleksen fra i 
går. Gjør om igjen 
"Dictations 4, 5, 6 og 
7" helt til alle er 
skrevet riktig.  
 
Gjør alle oppgaven 
ang.  "1. Dad 
missing". 
  
  

skjemaet som 
du finner i 
OneNote, 
Engelsk, 
"Dictations", 
uke 16. 
  
  
Når du er 
ferdig med å 
lese + 
besvare nett- 
spørsmål ang. 
"1. Dad 
missing" i 
Salaby, så går 
du inn i 
OneNote, 
Engelsk, 
"Dad 
missing" og 
svarer skriftlig 
på 
spørsmålene 
for uke 16. 
  
Leksen skal 
være ferdig i 
dag, innen 
kl.12.00. 
  
  
  

  Kroppsøving ca. 30 
min. 
Skift til treningstøy 
Du kan  
-løpe eller sykle 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. 
  
ELLER velge 
aktivitetsprogrammet 
Caroline, lærer for 
1.trinn har laget. Link 
under 
  
  
https://youtu.be/qqR15
LtyeAE 

Kroppsøving ca. 30 
min. 
Skift til treningstøy 
Du kan  
-løpe eller sykle 
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. 
  
ELLER velge 
aktivitetsprogr
ammet 
Caroline, 
lærer for 

https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://youtu.be/qqR15LtyeAE


  
  

1.trinn har 
laget. Link 
under 
  
https://youtu.b
e/qqR15LtyeA
E 
  

  Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 123 
(se kopier av siden 
hvis du ikke har 
boka). 
Gjør oppgave 8.55   
  
  
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 123  
(se kopier av siden 
hvis du ikke har boka) 
Gjør oppgave 8.56  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Multi 7b s. 123  
(se kopier av siden 
hvis du ikke har 
boka) 
Gjør oppgave 8.60. 
DU MÅ VISE 
UTREGNING. 
  
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.Repetisjonsoppga
ve 
Se OneNote> 
2007Musikk>DittNa
vn>Hjemmearbeid>
Uke 16 - en variert 
opplevelse 
  
2.Rytmeoppgaven 
fra sist 
Se OneNote> 
2007Musikk>DittNa
vn>Hjemmearbeid>
Musiclab-rytme 
  
OBS! OBS! 
Bruk din logg i 
Prosjekt Stasjon 
(OneNote) for å 
holde oversikt over 
alt du gjør i 
musikk. 
  

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 
16. 
Skal være 
ferdig senest 
kl. 14.00. 
  
  

https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://youtu.be/qqR15LtyeAE
https://youtu.be/qqR15LtyeAE


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. 
  
5.Har du gjort "Bad 
Guy" av Billie 
Eilish? Legg link i 
Loggen. 
(Youtube Bad Guy!) 
  
Her er link til 
musiclab! 
  
Vi møtes i 
Teamsmøte for 
oppsummering etc. 
(åpne Teams 
kl.1330-1400). 
Allsang - 
"Memories" 
Gjennomgang av 
arbeid 
"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. 
  

 

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
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
https://www.youtube.com/watch?v=Ad6Acodk7_I
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/

