
Hjemmearbeidsplan uke 13 

Mandag  23/3 Tirsdag  24/3 Onsdag  25/3 Torsdag  26/3 Fredag  27/3

Økt 1

Les i Globus samf.fag 
s. 246-250.
Jobb ca. 30 min med 
"Verden rundt" Asia.
Se oppgaveark under 
samfunnsfag på OneNote.
Hvis du ikke har fått kart 
over Asia, prøv å finne ett 
på nettet eller tegn ett.

https://www.elevkanalen.no/
Se om du finner noe under 
geografi. Logg deg inn med 
FEIDE. Finn geografi 5.-7. 
Søk Asia i søkefeltet øverst 
til høyre.

KRLE:
Ukelekse (minst 15 
min/dag):
Gå inn på Salaby → 5-7.tr.
→ KRLE → Filosofi, livssyn 
og etikk → Livssyn → Lær 
om livssyn, for å lese/høre 
lærestoffet → Lær om 
livssyn.  Deretter går du inn 
på → Humanisme, for å 

lese/høre lærestoffet → Lær 
om humanisme.  

I tillegg skal du gjøre 
følgende:  
Se i boka på s. 79. 
"Filosofisk hjørne" og svar 
skriftlig på oppg. a.  Gjøres 
i OneNote, KRLE i et nytt 
dokument som du kaller 
"Retterferdig samfunn".
NB! Svaret ditt må 
begrunnes!  

Skal være ferdig senest 
fredag kl. 12.00. 

Naturfag
Ukelekse
Gå inn i Teams→ SKO HER 
7 → Oppgaver. Der står alle 
oppgaver som skal gjøres. 
Oppgaven skal leveres i 
Teams.

Økt 1

Jobb ca. 30 min med 
"Verden rundt" Asia.

KRLE:
Fortsett med å lese  der du 
stoppet sist (fra s. 73-78). 
Bruk minst ca. 15 min. 

KRLE:
Se KRLE-leksen på 
mandag. Hvis du ikke 
allerede er ferdig, så skal 
du arbeide minst 15 min. 
med denne leksa.

Engelsk:
Ukelekse (minst 15 
min/dag): 

Du kan starte på denne 
oppgaven allerede på 
mandag 23/3 (i går).

Gå inn på Salaby → 5.-7.tr. 

→ Engelsk → Practice your 

reading.
Helt nederst på siden 
finner du Short stories →
Morning mood.
Les historien og svar på 
spørsmålene etterpå.  

Gå deretter inn i OneNote, 
Engelsk og opprett et 
dokument som heter 
"Morning mood".  Skriv et 
kort resyme på norsk om 
hva du har lest.
(Mellom 5-10 setninger).

Skal være ferdig senest 
fredag kl. 12.00.

Økt 1

Les i Globus 
samf.fag 
s. 252-259.
Jobb ca. 30 min med 
"Verden rundt" Asia.

KRLE:
Se KRLE-leksen for 
mandag. Hvis du 
ikke allerede er 
ferdig, så skal du 
arbeide minst 15 
min. med denne 
leksa.

Engelsk:
Se ukeleksen fra i 
går. 
Arbeid minst 15 min.

Økt 1

Jobb ca. 30 min med 
"Verden rundt" Asia.

KRLE:
Se KRLE-leksen for 
mandag. Hvis du ikke 
allerede er ferdig, så skal 
du arbeide minst 15 min. 
med denne leksa.

Engelsk:
Se ukeleksen fra tirsdag.  
Hvis du ikke allerede er 
ferdig, så skal du arbeide 
minst 15 min.

Økt 1

Gjør ferdig Asia.

KRLE:
I løpet av dagen i dag 
(kl.12.00) skal du være 
ferdig med KRLE-leksen 
som har vært hele uken!

Engelsk:
Se ukeleksen fra i tirsdag. 
Arbeid minst 15 min.
NB! Hele leksen skal 
være ferdig i dag, innen 
kl.12.00.

Naturfag
Ukelekse
Gå inn i Teams→ SKO 
HER 7 → Oppgaver. Der 
står alle oppgaver som 
skal gjøres. Oppgaven 
skal leveres i Teams.

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. 

Kroppsøving ca. 30 min.
Skift til treningstøy
Du kan 
-løpe 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.

Kroppsøving ca. 30 min.
Skift til treningstøy
Du kan 
-løpe 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.
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Økt 2

Matematikk: 
Se på One Note under 
matematikk før du 
begynner. Du MÅ lese det 
som står under uke 13. Der 
har jeg også lagt ut 
eksempler på hvordan du 
skal gjøre oppgavene.

Multi 7b s 112 og 113 
(se kopier av sidene hvis du 
ikke har boka).
Gjør oppgave 8.2, 8.3, 8.4, 
8.5, 8.6 og 8.7.

Side 114 er ekstra hvis du 
har lyst.

Økt 2

Matematikk: 
Multi 7b s. 113 
(se kopier av sidene hvis 
du ikke har boka).
Gjør oppgave 8.8, 8.9 og  
8.10.

Side 114 er ekstra hvis du 
har lyst.

Økt 2

Matematikk: 
Multi 7b s. 115 
(se kopier av sidene 
hvis du ikke har 
boka)
Gjør oppgave 8.14, 
8.15, 8.16 og 8.17.

Side 114 er ekstra 
hvis du har lyst.

Økt 2

Matematikk: 
Multi 7b s. 117 
(se kopier av sidene hvis 
du ikke har boka)
Gjør oppgave 8.25, 8.26, 
8.27, 8.28,8.30 og 8.31.

Side 114 er ekstra hvis du 
har lyst.

Musikk (innhold)
Teamsmøte
(åpne Teams)
kl.1200-1230. Hvordan 
bruke teams som 
undervisningsplatform?

Jobb videre der du sluttet 
på Prosjekt Stasjon (link). 
Bruk din logg i Prosjekt 
Stasjon (OneNote) for å 
holde oversikt.

Teamsmøte
(åpne Teams)
kl.1330-1400.

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 13.

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.

Lesestund
Les 20 min.
Bok du har hjemme, 
nyheter, tegneserier, 
bøker på Salaby.
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https://1drv.ms/w/s!AhLZW9z1zvPXg79-sIHNktJm6bxVfQ?e=yW6gRi
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

