
Ladies and Gentlemen in 7th grade. 

The last day of a very strange week. I hope you will all be fine today as well. 

Congratulations on your very good effort this week! We are so impressed! 

And thank you to all the parents who had to do our job in addition to their 

own!!! Keep up the good work, and we will see and talk to each other again 

next week. 

Kristin, Kristine, Madelen, Tone, Elin og Benthe. 

Fredag 20.mars  

I dag skal du jobbe med 3 fag. Engelsk, musikk og matte.  Du velger selv rekkefølgen. 

Ta pause og gå en tur ut i sola ca hver halvtime! Husk ogå å levere K&H oppgave 3 som du 

fikk i går, du som ikke jobbet med film. Vi lærere har pause fra 11.00 - 11.30 

Kristine og Madelen har andre jobber i dag, men svarer på mail hvis det er noe spesielt       

Kristin, Elin og Tone er på plass og kan også kontaktes på Teams.  

English:  

1. Work at least 20 minutes with ReadTheory. Remember to LOG IN before you start. (if 

the LOG IN sign is on your page, you are NOT logged in) 

2. Read/listen for 20 minutes to your English book on Storytel or Storylineonline or ESL. 

You will find all the links to the book-pages on the Class Notebook on the first page: 

Engelske linker.  

If you didn’t finish the English task from Monday, NOW is the time      !!! 

Matematikk: 

• Se ferdig alle videoene med oppgaver på Campus Matte kap. 10. Ligger som lekse på 

Campus. Nå skal det virke bra. Dersom du ikke får det til MÅ du ringe Elin, videochat 

eller chat på Teams, mail eller mobil 90556462. Sitter klar og venter! 

• Tone kan også spørres. 

• Gjør ferdig de 90 minuttene på Smart Øving.  

Vet at mange har lite igjen, mens noen har MYE igjen å gjøre. Ta kontakt dere som trenger 

ekstraoppgaver. Husk at det skal være så normal skoledag som mulig, både I forhold til 

arbeid og pauser. 

Musikk: 

Logg deg inn på Salaby 1-7 - musikk - superstjerner fra gamledager - Edvard Grieg 
https://skole.salaby.no/5-7/musikk/superstjerner-fra-gamle-dager (Feide innlogging, 
samme innlogging som for å komme inn på PCen) 

• Hvem var Edvard Grieg (se filmen) 

• Visste du at (Lytt til innholdet i overskriftene) 

https://skole.salaby.no/5-7/musikk/superstjerner-fra-gamle-dager


• Test deg selv 


