
Oppdrag tirsdag 21. april, 6. konronahjemmeskoleuke, dag 2 

Gooood morgen 7. trinn!!! Kort dag og sola skinner, håper alle får en fin dag 

ute       når arbeidet for i dag er ferdig.  
I dag er det 3 fag det skal jobbes med, Norsk, Matte og Samfunnsfag. 
Kristine, Madelen og Tone er tilgjengelig, Kristin etter 11.00. 

Begynn gjerne med et smil       

https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M 
 
HUSK OGSÅ: 

- Å SKRU AV MOBILEN NÅR DU JOBBER MED SKOLEARBEID, DEN GJØR DET 

VANSKELIG Å KONSENTRERE SEG! 

- AT FORELDRENE DINE HAR ALL RETT TIL Å SE HVA DU GJØR PÅ PCen. PCen ER DIN 

KLADDEBOK OG SKOLENS EIENDOM. FORELDRE SKAL SE I DENNE PÅ SAMME MÅTE 

SOM I BØKENE FØR I TIDEN. 

*************************************************************************** 

Matte:  Mål: Jeg kan regne ut areal av geometriske figurer og regne om mellom enheter  

Praktisk oppgave: AREAL, OMKRETS OG VOLUM 

 
I dag skal du gå ut for å måle både areal og omkrets.   

Det du trenger er:  
• Blyant 

• Skrivebok  

• Tommestokk/målebånd   (Hvis du kun har linjal kan du lage deg et målebånd på 1 
meter av en tråd eller ark. Bruk linjalen til å måle opp og tape sammen biter slik at 

det blir 1 meter)  
• Kalkulator / mobil 

Det du skal gjøre er: 
1. Du skal regne ut arealet av grunnflaten på huset du bor i og arealet av grunnflaten på 

terrassen. 
2. Du skal regne ut omkretsen av huset og terrassen. 

3. Klarer du å gjøre om regnestykket ditt og bruke en annen måleenhet? For eksempel: 
fra meter til centimeter. Eller fra meter til millimeter. 

4. Velg deg to valgfri ting ute som du skal regne areal og omkrets av. (Legg ved bilde av 

det du har målt i innleveringen på mail) Prøv gjerne om du kan regne volumet av en 
av tingene. 

Husk å legge ved/VISE utregninger på det dere leverer inn på mail. 
Madelen.Holm.Oderud2@faerder.kommune.no  

VALGFRI OPPGAVE: 
 Prøv om du klarer å regne ut volum og areal av en fotball eller basketball. 

(Arbeid resten av uka: Fredag: 30 min. Smart Øving og 30 min. Multi nettoppgaver, 7B, kap. 
5.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddvTFgzkS5M
mailto:Madelen.Holm.Oderud2@faerder.kommune.no


Samfunnsfag: 

Globus S: Les og se nøye på tegningene på s.152-155. Velg en av oppgavene nederst på s. 

155 og skriv minst 10 setninger til sammen.  

Norsk:  

Se eget dokument i Klassenotatblokk. Her finner du ukas oppgave og hvem du skal 

samarbeide med       Husk å les oppgavene nøye før dere går i gang med å planlegge 

arbeidsplanen deres, som skal sendes til Kristine. 

Samarbeidspartnere finner du her: Velkommen på klassenotatblokk Samarbeidspartnere 

uke 17 

Oppgavene finner du under NORSK på siden UKE 17 på klassenotatblokk         

https://vestfold.sharepoint.com/sites/SKOOSE719-209/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bd1d57f4c-2944-4c0d-81b7-787f9a805f90%7d&action=edit&wd=target%28Velkommen.one%7C410f9d02-c05f-49f9-9b52-d9987fe34435%2FSamarbeidspartnere%20i%20uke%2017%7C58aae8c0-ec84-4b2e-a06b-3e25a1534719%2F%29
https://vestfold.sharepoint.com/sites/SKOOSE719-209/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bd1d57f4c-2944-4c0d-81b7-787f9a805f90%7d&action=edit&wd=target%28Velkommen.one%7C410f9d02-c05f-49f9-9b52-d9987fe34435%2FSamarbeidspartnere%20i%20uke%2017%7C58aae8c0-ec84-4b2e-a06b-3e25a1534719%2F%29

