
24 - Arbeidsplan uke 24 
Husk fulladet PC hver eneste dag! 
 
Nå nærmer skoleåret seg slutten - husk derfor å hente/sjekke gjenglemt tøy på 
skolen i løpet av denne uken! 
  
Det blir 7. klasseavslutning i skolegården tirsdag 16.juni kl 18.00. til ca. kl. 
19.00.   
  
"Fritid Færder" kommer på besøk torsdag kl. 10.15. og forteller om gratis 
aktivitetstilbud i sommer! 
  
  

Mandag 8/6 Tirsdag 9/6 Onsdag 10/6 Torsdag 11/6 Fredag 12/6 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
Lesestund 
Vi starter dagen 
med å lese i 20 
min. 
Du kan lese i 
hylleboka, 
nyheter på 
nettet, 
tegneserier eller 
bøker på Salaby. 
  
  
Norsk: 
Gjennomgang 
på tavla 
Skrive "Takk for 
meg- tale" 
Skriv i OneNote. 
   
Engelsk: 
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Lese/spørsmål: 
Gå inn på 
Salaby → 5.-7.tr. 
→ Engelsk → 
Practice your 
reading → "11. 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
Basketkamper 
ute. 
Vi kan ikke 
skifte eller 
dusje, men det 
kan være lurt 
med en ekstra  
T-skjorte og 
joggesko. 
  
Lesestund 
Vi starter timen 
med å lese i 20 
min. 
Du kan lese i 
hylleboka, 
nyheter på 
nettet, 
tegneserier eller 
bøker på 
Salaby. 
  
Norsk: 
Skrive "takk for 
meg- tale" 
Skriv ut og lim 
på farget ark. 
  

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
Lesestund 
Vi starter dagen 
med å lese i 20 
min. 
Du kan lese i 
hylleboka, 
nyheter på 
nettet, 
tegneserier eller 
bøker på 
Salaby. 
  
  
Norsk: 
Øv på "takk for 
meg- talen." 
  
  
Engelsk:  
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Fortsett med  
begge 
engelskoppgave
ne fra mandag.   
Du skal ha 
engelskoppgav
en ferdig 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
Lesestund 
Vi starter dagen 
med å lese i 20 
min. 
Du kan lese i 
hylleboka, 
nyheter på 
nettet, 
tegneserier eller 
bøker på Salaby. 
 
  
Engelsk:  
Ca. 20 min. pr. 
dag 
Fortsett med 
begge 
engelskoppgave
ne fra mandag.   
Du skal ha 
engelskoppgav
ene ferdig 
godkjent senest 
kl. 12.00 i dag. 
  
K&H: 
Har du gjort alle 
oppgavene? 

OPPMØTE 
HERSTAD KL. 
08.30. 
Vi møtes på 
oppstillingsplass
en. 
for 7.trinn, 
droppsonen. 
  
Lesestund 
Vi starter dagen 
med å lese i 20 
min. 
Du kan lese i 
hylleboka, 
nyheter på 
nettet, 
tegneserier eller 
bøker på Salaby. 
  
  
Engelsk:  
Har du fått 
engelskoppgav
ene dine 
godkjent?   
  
Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør oppgaver 
sammen. 
  
K&H: 
Har du gjort alle 
oppgavene? 
  



A white plastic 
boat". 
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. 11, "A 
white plastic 
boat".  Da vil jeg 
gi deg et 
spørsmål som 
du må besvare 
på chat. 
  
Engelsk: 
Skrive: 
Gå inn på 
OneNote, 
Engelsk, "My 
advice" og skriv 
ned noen 
minner, gode råd 
og gode 
erfaringer fra din 
tid på Herstad.  
Skrives på 
engelsk, så riktig 
du kan! 
 
Alle 
engelskoppgav
ene 
 må være 
godkjent før 
torsdag kl. 
12.00. 
  
Naturfag: 
Kan gjøres hver 
dag frem til og 
med fredag 
kl.11.00: 
Les s. 189-193 i 
Globus, 
naturfag.   
Når du har lest - 
gå inn på  

Engelsk: 
Ca. 20 min. pr. 
dag. 
Fortsett med 
begge 
engelskoppgave
ne fra mandag.   
Du skal ha 
engelskoppgav
en ferdig 
godkjent 
senest kl. 
12.00 på 
torsdag. 
  
Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør 
oppgaver 
sammen. 
  
Naturfag: 
Se oppgaver 
under 
mandagsplanen
. 
  
K&H: 
Har du gjort alle 
oppgavene? 
  
Naturfag: 
  
  
Slutt kl. 12.50. 

godkjent 
senest kl. 
12.00 på 
torsdag. 
  
K&H: 
Har du gjort alle 
oppgavene? 
  
Naturfag: 
Se oppgaver 
under 
mandagsplanen
. 
  
Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør 
oppgaver 
sammen 
  
Slutt kl. 13.00. 
  

  
BESØK FRA 
FRITID 
FÆRDER kl 
12.00. 
  
Norsk: 
Zeppelin 
arbeidsbok. Gjør 
sider du ikke har 
gjort. Du velger 
selv 
  
  
Naturfag: 
Se oppgaver 
under 
mandagsplanen. 
  
Slutt kl. 14.15. 
  

Naturfag: 
Se oppgaver 
under 
mandagsplanen. 
  
  
  
FILM 
"Avengers-Infinity 
war" eller 
"Spiderman 
homecoming".  

 
  
Slutt kl. 13.50. 
  
  



"Globus.no"→ 
naturfag→7. 

trinn→ "Lyd og 

hørsel" og gjør 
alle oppgavene 
der. 
  
K&H: 
Hvis du ikke har 
gjort alle 
oppgavene i 
kunsthistorie fra 
forrige uke, så 
skal de gjøres 
denne uken!       
  
Matematikk:  
Undervisning fra 
tavla. 
Vi gjør oppgaver 
sammen 
  
Slutt kl. 14.15. 
  

          

  
  
Pause:  10.00.-10.15. 
Mat: 11.20 
Pause:  11.45.-12.15. 
Pause:  13.00.-13.15.   
Hele uteområdet kan brukes :) 
 


