
23 - Arbeidsplan uke 23 
Husk fulladet PC hver eneste dag! 
  
Da er vi tilbake til mer normale tilstander. Se info fra ledelsen som ble sendt ut 
fredag 29.05. 
  
Elevene har fått med seg invitasjon hjem til 7.klasseavslutningen, som blir i 
skolegården tirsdag 16.juni kl 18.00. 
  
Tirsdag 2. juni skal vi på besøk til Borgheim ungdomsskole. Elevene fikk klasselister utdelt 
fredag 29. mai. 
7.trinn skal ha 2. dose med HPV-vaksine onsdag 3. juni. 
Torsdag 4. juni skal vi til Fagertun å lære mer om Nøtterøys historie. 
  
  
  

Mandag 
1/6 

Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 

 
 
 

              
FRI 
  
     2. 
pinseda
g 

OPPMØTE HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplassen. 
for 7.trinn, droppsonen. 
  
Engelsk: 
Ca. 20 min. pr. dag. 
Lese/spørsmål: 
Gå inn på Salaby → 5.-7.tr. 
→ Engelsk → Practice your 
reading → "10. Going 
snorkelling". 
Les kapittelet og besvar 
spørsmålene som hører til 
("Read" og "Answer").  
 
Når du har lest så skal du 
sende meg en chat og 
skrive: Jeg har lest kap. 10, 
"Going snorkelling".  Da 
vil jeg gi deg et spørsmål 
som du må besvare på chat. 
  
Samf/norsk 
Gjør ferdig og øv på 
fremføringen av ditt 
favorittsted. 
Hvis du ikke blir ferdig på 
skolen må du gjøre det 
ferdig hjemme. 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplas
sen. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
  
Vaksine. 
  
Samfunnsfag/
norsk: 
Fremføring av 
ditt 
favorittsted. 
  
  
Engelsk:  
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
engelskoppgav
ene fra tirsdag.   
Du skal ha 
engelskoppga
ven ferdig 
godkjent 
senest kl. 
12.30 på 
fredag. 
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplas
sen. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
 
 
Uteskole: 
  
Vi er invitert til  
"Fagertun" for å 
lære mer om 
Nøtterøys 
historie.   
Det blir 
omvisning og 
aktiviteter. 
  
Ha med mat og 
drikke, 
sitteunderlag 
og klær etter 
vær! 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplas
sen. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
  
Engelsk:  
Har du fått 
engelskoppga
ven din 
godkjent?  
Hvis ikke så 
må du få det i 
orden i dag 
før kl. 12.30. 
  
Matematikk:  
Undervisning 
fra tavla. 
Vi gjør 
oppgaver 
sammen. 
  
  
K&H: 
Gjør 
oppgavene i 
kunsthistorie 
(se 



 
  
K&H: 
Ny epoke i kunsthistorie:  
"Ekspresjonismen". 
 
Se disse 3 videoene:  
Vincent van Gogh for Children: 
Biography for Kids - FreeSchool 
  
Edvard Munch Biography - 
Goodbye-Art Academy 
  
Henri matisse brief biography 
and paintings / great for kids 
and esl 
  
(Ekstraoppgaver: 
Se også denne videoen: 
Ekspresjonisme . 
  
Tegn en tegning som er 
inspirert av 
ekspresjonismen.  Bruk 
tegneprogrammet på PCen 
og lagre tegningen på 
OneNote, K&H). 
  
Vi besøker ungdomsskolen 
puljevis. 
Kl.10.00. 
Kl. 11.00. 
Kl. 12.00. 
  
  
Slutt kl. 12.50. 

 
  
K&H: 
Gjør 
oppgavene i 
kunsthistorie 
(se 
tirsdagsplanen)
. 
  
  
  
  
Matematikk:  
Undervisning 
fra tavla. 
Vi gjør 
oppgaver 
sammen 
  
Slutt kl. 13.00. 
  

tirsdagsplanen)
. 
  
  
  
  
FILM 
Dolittle 
  
  
  
Slutt kl. 13.50. 
  
  

          

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

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

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

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

  
Pause:  10.00.-10.15. 
Mat: 11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=qv8TANh8djI
https://www.youtube.com/watch?v=qv8TANh8djI
https://www.youtube.com/watch?v=1w1FDNlztHU&index=2&list=PLaJ9T_z_-rR9sdi1xn2eADG22Dor9yCgo
https://www.youtube.com/watch?v=1w1FDNlztHU&index=2&list=PLaJ9T_z_-rR9sdi1xn2eADG22Dor9yCgo
https://www.youtube.com/watch?v=YFDFfuRIXHo
https://www.youtube.com/watch?v=YFDFfuRIXHo
https://www.youtube.com/watch?v=YFDFfuRIXHo
https://www.youtube.com/watch?v=G-ctuUARJZI


Pause:  11.45.-12.15. 
Pause:  13.00.-13.15.   
Hele uteområdet kan brukes :) 
 


