
19 - Hjemmearbeidsplan uke 19 
Mandag 4/5 Tirsdag 5/5 Onsdag 6/5 Torsdag 7/5 Fredag 8/5 

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Denne uken 
skal du reise 
rundt i Afrika. 
Du reiser 
videre fra 
byen du står i 
nå til et land 
og en by i 
Afrika. 
Du finner 
oppgaven i 
OneNote 
under 
samfunnsfag, 
jeg reiser 
rundt i Afrika 
uke 19.  
Du må lese 
nøye for å 
finne ut av 
hvor mange 
byer du skal 
reise til. Du 
får deg en 
kjedelig 
overraskelse 
denne uka. 
Det er lurt å 
lage seg en 
plan på hvor 
du vil reise 
før du 
begynner å 
skrive. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Lese/spørsm
ål: 
Gå inn på 
Salaby → 5.-

7.tr. → 

Engelsk → 
Practice your 

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Reis til ett 
nytt land og 
en ny by i 
Afrika. Du 
reiser fra 
byen du 
skrev om i 
går. 
 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. 
pr dag. 
Arbeid videre 
med lesing 
og spørsmål 
på Salaby og 
skriftlige 
spørsmål i 
OneNote.  Se 
mandagsplan
en! 
  
  
KRLE: 
Begynn på 
mandag! 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Les "Vi i 
verden"  
s. 84-89.  (De 
som ikke har 
boka, kan se 
sidene på 
OneNote, 
KRLE).  
 
Lag 6 
spørsmål fra 
det du har 
lest.  Start 
med et 
spørreord.   
Hvert 

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Reis til ett 
nytt land og 
en ny by i 
Afrika. Du 
reiser fra 
byen du 
skrev om i 
går. 
  
  
Engelsk: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Fortsett med 
engelskoppg
avene fra 
mandag.  
  
  
  
KRLE: 
Ca. 15 min. 
pr. dag. 
Arbeid videre 
med KRLE-
oppgavene.  
Se 
Hjemmearbei
dsplanen for 
tirsdag. 

Økt 1 
  
Samfunnsfag/norsk: 
Reis til ett nytt land og en ny 
by i Afrika. Du reiser fra 
byen du skrev om i går. 
 
  
Engelsk:  
Ca. 15 min. pr. dag. 
Fortsett med 
engelskoppgavene fra 
mandag.  
Alle oppgavene skal være 
ferdig senest kl. 12.00 i 
dag. 
  
 
 
KRLE: 
Ca. 15 min. pr. dag. 
Arbeid videre med KRLE-
oppgavene.  Se 
Hjemmearbeidsplanen for 
tirsdag 
Alle oppgavene skal være 
ferdig senest kl. 12.00 i 
dag. 

Økt 1 
  
Samfunnsfa
g/norsk: 
Alle land og 
byer skal 
være ferdig 
innen kl 
12.00. 
Nøkkelord, 
reisedagbok 
og regnskap. 
Se over 
tilbakemeldin
gene du har 
fått og rett 
opp hvis du 
har noe som 
skal endres 
eller legges 
til. 
           
  
Engelsk:  
Sjekk 
kommentare
r og rett opp 
- hvis du 
ikke allerede 
har fått det 
godkjent. 
  
  
KRLE: 
Sjekk 
kommentare
r og rett opp 
- hvis du 
ikke allerede 
har fått det 
godkjent. 
  
  
  
Lesestund: 
Skriv ca. 10 
setninger om 
det du har 
lest denne 
uka.  



reading → 
"5.The tiger 

Park". 
Les kapittelet 
og besvar 
spørsmålene 
som hører til 
("Read" og 
"Answer").  
 
Når du har 
lest skal du 
gå inn på 
OneNote, 
Engelsk, "5. 
The tiger 
park" og 
svare skriftlig 
på 
spørsmålene 
der!  
  

Skal være 
ferdig 
senest 
 kl. 12.00, på 
torsdag!  
  
  
  
  

spørreord 
skal max 
brukes 2 
ganger. 
 
Spørsmålene 
skal skrives i 
OneNote, 
KRLE, på 
siden: 
Spørsmål til 
"Vi i verden" 
s. 84-89. 
  
Skal være 
ferdig 
senest kl. 
12.00. på  
torsdag! 
  

Tittel på boka 
og litt om hva 
den eller de 
handler om. 
Skriv det inn 
under norsk-
lesestund uke 
19. 
Skal være 
ferdig senest 
kl. 14.00. 
  
GÅ PÅ 
POENGJAKT! 

Vi går på 
poengjakt 
denne uka 
også. 
HVEM SLÅR 
MATHIAS 
SIN 
FANTASTIS
KE REKORD 
PÅ 52 
POENG? 
Du skal 
innen 
fredag kl. 
12.00 ha 
samlet 

Poengj
akten 

1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 

Poengj
akten 

1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 

Poengjakten 

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 

Poengj
akten      

1 poeng 
☐ Støvsuge 
en hel etasje 

☐ Hjelpe til 
med 
middagen 

☐ Rydde 
rommet ditt 

☐ Ta 
oppvasken 
etter middag 

2 poeng 



minst 30 
poeng. 
Du må ta 
bilder og 
legge det 
inn under 
Kroppsøvin
g, 
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. 

Poengj
akten 

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 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    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 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    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 
☐    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. 

☐    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 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


☐    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 
☐    Gå i 30 
minutter. 

☐    7 -
minutes 
workout. 

☐    
Tabatatreni
ng 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 
trappetrenin
g. Eks. slik 
som dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbak
ker.  

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

☐    
Tabatatreni
ng 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 
trappetrenin
g. Eks. slik 
som dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbak
ker.  

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

☐Stå på rulleski i 30 
minutter.  

☐    
Tabatatreni
ng 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 
trappetrenin
g. Eks. slik 
som dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbak
ker.  

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

https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
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https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


☐    
Tabatatreni
ng 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 
trappetrenin
g. Eks. slik 
som dette.  

☐    30 
minutter 
sykling. 
Gjerne med 
litt 
oppoverbak
ker.  

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

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
  

☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  

https://www.piaseeberg.no/2017/05/06/utstyrsfri-tabata-okt-teste-perfekt-hjemmetrening/
https://www.nrk.no/video/162311
https://www.tine.no/merkevarer/yt/styrketrening/effektivt-trappetreningsprogram?gclid=Cj0KCQjwm9D0BRCMARIsAIfvfIaxPzvEXbgHJh7SCbBfUwFluiwtE4Oh0p6_SK3LmjUX3gArpon_wmsaAiItEALw_wcB&gclsrc=aw.ds


☐Stå på 
rulleski i 30 
minutter.  
  
  

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner 
dine 
matematikko
ppgaver for 
denne uka 
under MÅ 
LESES uke 
19, 
matematikk 
på OneNote 
  
Kahoot: 
De neste som 
skal lage en 
Kahoot er: 
Mathias, 
Johannes, 
Mats og 
Tymek.  
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 
yndlingsrette
n til 
Johannes?, 
Hva er 
yndlingsfarge
n til Mats? 
Hva liker 
Tymek best 
av taco eller 
pannekaker?  
Dere må 
møtes på 

Økt 2 
  
Matematikk:  
 Du finner 
dine 
matematikko
ppgaver for 
denne uka 
under MÅ 
LESES uke 
19, 
matematikk 
på OneNote 

Økt 2 
  
Matematikk:  
Du finner 
dine 
matematikko
ppgaver for 
denne uka 
under MÅ 
LESES uke 
19, 
matematikk 
på OneNote 
Skal leveres 
inn i OneNote 
innen onsdag 
kl 14.00. 
  

Økt 2 
  
Musikk: 
Gjør oppgaver du ikke er 
ferdig med i OneNote! 
  
1. 
2007Musikk>DittNavn>Hjem
mearbeid>Uke 18 - 20 - 
Musikkens bruk (før og nå) 
Dette er hovedoppgaven. 
  
Har du tid til overs så kan du 
begynne på 2. og 3. 
  
2. 
2007Musikk>DittNavn>Hjem
mearbeid>Musiclab-rytme 
  
3. 
2007Musikk>DittNavn>Hjem
mearbeid>Uke 16 - en 
variert opplevelse 
  
  

Økt 2 
  
Gruppeprat 
på Teams kl 
13.00. 
Samtalen 
skal vare i 
minst 15 min 
og max 1 
time.  
I denne rare 
koronatiden, 
skal dere 
prate 
sammen om 
disse to 
spørsmålene: 
  
1.Fortell de 
andre i 
gruppa om 1 
ting du har 
gjort 
hjemme som 
har vært 
hyggelig og 
fint.  
  
2.Fortell de 
andre i 
gruppa om 1 
ting du 
savner, som 
du ikke kan 
gjøre nå, 
men gleder 
deg til å 
starte opp 
med igjen. 
  
Gruppene 
står under. 
Nummer 1 på 
lista ringer 
opp de andre 
kl 13.00. 
Hvis ikke 
nummer 1 



Teams og 
lage 
spørsmålene 
sammen. 
Kahooten må 
være ferdig til 
fredag kl 
14.00.  
  
  
Oppsummeri
ngsmøte kl 
14.00. 
  
  

har ringt når 
kl er 13.00. 
ringer 
nummer 2 
opp alle. 
Lag en 
rekkefølge 
sånn at alle 
får si noe om 
begge 
spørsmålene. 
Dere skal 
ikke skrive 
noe, bare 
prate 
sammen.  
  
Gruppene: 

1. Adam, 
Victor, 
Mahdi, 
Anas 

2. Martine, 
Verena, 
Marie, 
Annie 

3. Joudi, 
Lana, 
Sabrin 

4. Johann
es, Iver, 
Mats, 
Tymek 

5. Arthur, 
Mathias
, Lukas, 
Henris 

6. Anders, 
Max, 
Lucas, 
Philip 

  
  
Oppsummeri
ngsmøte med 
Kahoot kl 
14.00. 
 
 
 
  

Lesestund 
Les 20 min. 

Lesestund 
Les 20 min. 

Lesestund 
Les 20 min. 

Lesestund 
Les 20 min. 

Lesestund 
Les 20 min. 



Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 

Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 
  

Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 
  

Bok du har hjemme, 
nyheter, tegneserier, bøker 
på Salaby. 
  

Bok du har 
hjemme, 
nyheter, 
tegneserier, 
bøker på 
Salaby. 

 


