
22 - Arbeidsplan uke 22 
 Husk fulladet PC hver eneste dag! 
  
Tirsdag 2. juni blir det besøksdag på Borgheim ungdomsskole. Vi kommer til å starte 
skoledagen på Herstad. Elevene skal kun være ute på ungdomsskolen, med en 
meters avstand, og hver pulje skal kun være der i 45 minutter. Anne Kari eller Anne 
Grete vil dra med en og en pulje. Første pulje kl. 10.00, andre pulje kl. 11.00 og 
tredje pulje kl. 12.00. Det betyr at Herstad-elevene har blitt delt i 3 forskjellige klasser.  
Alle vil få treffe sine nye lærere. 
  
7.trinn skal ha 2. dose med HPV-vaksine onsdag 3. juni. 
  
Vi har fått inn mange gode forslag fra dere om hyggelige ting vi kan gjøre sammen. 
Vi skal nok få til mye av dette og starter opp neste uke. Her er forslagene: 
Tegne/spille PC-time, en-spretten, se på film, basket-straffekonkurranse, snakke mer 
sammen.  
  
  

Mandag 25/5 Tirsdag 26/5 Onsdag 27/5 Torsdag 28/5 Fredag 29/5 

OPPMØTE 
HERSTAD 
KL. 08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
For 7.trinn er det 
droppsonen på 
fortauet 
  
Økt 1 
Gjennomgang 
av uka. 
  
Samfunnsfag/n
orsk: 
I dag gjør vi 
ferdig Oseania. 
Du finner 
oppgaven i 
OneNote under 
samfunnsfag, jeg 
reiser rundt i 
Oseania  uke 21 
og 22.  
Du skal reise til 
ditt siste land/by.  
  
  
Engelsk: 
Ca. 15-20 min. 
pr. dag. 

OPPMØTE 
HERSTAD 
KL. 08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingspla
ssen 
For 7.trinn er 
det 
droppsonen på 
fortauet. 
  
  
  

UTESKO
LE 
Ha med sekk 
med mat, 
drikke og 
sitteunderlag. 
Klær etter 
været, vi er ute 
i all slags vær. 
  
  
Vi går til Hella 
:)    
  
  
Slutt kl. 13.15. 
  
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en 
For 7.trinn er det 
droppsonen på 
fortauet. 
  
Økt 1 
  
Samfunnsfag/n
orsk: 
Velg et sted du 
har skrevet om 
som du virkelig 
kunne tenke deg 
å reise til.  
Du skal lage en 
PowerPoint som 
du skal vise til de 
andre i din 
samtalegruppe. 
Oppskriften 
finner du under 
PowerPoint mitt 
favorittsted 
under samf fag. 
Husk at du må 
lagre :) 
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en 
For 7.trinn er det 
droppsonen på 
fortauet. 
  
  
Økt 1 
  
Samfunnsfag/n
orsk: 
Jobb videre med 
PowerPointen 
din. 
  
Engelsk:  
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
engelskoppgave
ne fra mandag.  
Alle oppgavene 
skal være ferdig 
senest kl. 12.00 
i dag. 
 
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.45. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en 
For 7.trinn er det 
droppsonen på 
fortauet. 
  
  
Økt 1 
  
Samfunnsfag/n
orsk: 
Gjør ferdig 
PowerPointen 
din 
  
Engelsk:  
Sjekk 
kommentarer 
og rett opp - 
hvis du ikke 
allerede har fått 
det godkjent. 
  
  
Naturfag: 
Sjekk 
kommentarer 
og rett opp - 



Lese/spørsmål: 
Gå inn på Salaby 
→ 5.-7.tr. → 
Engelsk → 
Practice your 
reading → "9. 
Becky". 
Les kapittelet og 
besvar 
spørsmålene 
som hører til 
("Read" og 
"Answer").  
 
Når du har lest 
skal du gå inn på 
OneNote, 
Engelsk, 
 "9. Becky." og 
svare skriftlig på 
spørsmålene 
der!  
  
Skal være 
ferdig senest 
 kl. 12.00, på 
torsdag!  
  
  
Naturfag: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Les s. 184-187 i 
Globus naturfag.  
Særlig s. 185-
187 er viktige å 
vite noe om! 
  
Når du har lest, 
skal du besvare 
noen spørsmål i 
OneNote.  Gå 
inn på  Naturfag, 
"Toner og 
støy". 
 
Skal være 
ferdig senest kl. 
12.00, på 
torsdag! 
  
  

Engelsk:  
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
engelskoppgave
ne fra mandag.  
Alle oppgavene 
skal være ferdig 
senest kl. 12.00 
på torsdag. 
  
  
Naturfag: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
  
  
KRLE: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Naturfag: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Skal være 
ferdig i dag kl. 
12.00. 
  
 
KRLE: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hvis du ikke 
allerede har fått 
det godkjent. 
  
  
KRLE: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
  
  
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 22 
  
  
DET BLIR EN 
GÅTUR MIDT 
PÅ DAGEN 
  
Kahoot: 
De neste som 
skal lage en 
Kahoot er: 
Lucas, Max, Iver, 
Anders og Philip.  
Kahooten skal 
handle om dere 
og ha 15-20 
spørsmål. Det 
kan for 
eksempler være 
spørsmål som: 
Hvilken farge har 
Lucas på 
øynene? Hva er 
yndlingsretten til 
Max?, Hva er 
yndlingsfargen til 
Iver? Hva liker 
Philip best, 
basket eller 
fotball?   Hvor vil 
Anders helst 
reise på ferie? 
Dere må møtes 



KRLE: 
Ca. 15 min. pr. 
dag. 
Les s. 92-94 
nøye.  
Når du har lest 
dette, så vil jeg 
at du sender 
meg en chat 
hvor det står:  
Jeg har lest s. 
92-94 i "Vi i 
verden". 

på Teams og 
lage 
spørsmålene 
sammen. 
Kahooten må 
være ferdig til 
fredag kl. 12.45.  
  

Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør oppgaver 
sammen 
  
  
Slutt kl. 13.15. 

  Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør oppgaver 
sammen 
  
Slutt kl. 13.15. 
  
  
  
  

  
 
 
  
  
Slutt kl. 13.15. 

Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør oppgaver 
sammen. 
  
Kahoot på 
skolen. 
  
Slutt kl. 13.15 

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Håndballbane vest 
+ skolegård fram til  
bålhuset 

Uteskole Fotballbanen 
+ taubane 

Fotballbanen 
+ taubanen 

Gåtur 

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

  
 


