
Oppdrag onsdag 29. april, 7. koronahjemmeuke, dag 3 

Gooood morgen 7. trinn!!!  

Igjen en dag for å bidra litt i heimen (samfunnsfag). Snart er det langfri, så det er 
greit å gjøre litt klart sånn at alle kan nyte fridagene. 

I dag er det 3 fag det skal jobbes med, Norsk, KRLE og Samfunnsfag. 

NB: VIKTIG INFO – LENE FRA UNGDOMSSKOLEN KOMMER PÅ TEAMS-MØTE FOR 
Å FORTELLE OM VALGFAG. Rom 1 kl 11.45 (møtet starter 11.30 så alle skal få tid 
til å logge seg på). Rom 2 kl 12.15.  

Kristine, Madelen og Kristin er tilgjengelig i dag. 

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. 

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

Samfunnsfag: 

1. I dag skal du først lese s. 220 - 221 i Globus S og lære litt mer om USA. Husk å 
lese Fakta om også, selv om de er fra 2008 så noen tall har endret seg.   

2. Så skal du igjen bidra litt ekstra hjemme slik at det blir hyggelig å være hjemme 
sammen.   
Husk å sette X i skjemaet i Samfunnsfagmappa, Uke 18 hjemmeskolearbeid 
 

PS: Hvis du vil lese i Globus digitalt kan du laste den ned; den har dessverre ikke innlest tekst. 

Logg deg inn med Feide på www.brettboka.no (husk å lagre siden som favoritt) 

1)Trykk på skolekjøp 
2) søk på Globus  

3) Kampanjekode: corona20  

4) klikk på Prøv bok 

 

http://www.brettboka.no/


KRLE: 

Mål: Jeg vet noe om jødedommens hellige skrifter og etikk. 

1. Les s. 112 – 113 i Du og jeg. 

2. Gjør oppgave Arbeid med intervju s.117. Fortsett på samme side 

som du skrev på mandag. 

3. Les s.114 – 115. Skriv minst ti nøkkelord. (kan være navn også) 

4. Hva er antisemittisme? 

Norsk 

Mål: Jeg kan skrive en nyhetsartikkel om miljø-konsekvensene av Korona-
viruset. Jeg kan jobbe med tilbakemeldinger for å forbedre min tekst. 

I dag er oppgaven å skrive en nyhetsartikkel (slik vi gjorde i høst om Kayayo-

levende handlekurv). Denne oppgaven skal du gjøre i to omganger.  

1. Innen torsdag 30/4 kl.12.00 skal du ha levert ditt første utkast. 

Oppgaven deler du med Kristine, og du vil få en tilbakemelding på hva 

som bør jobbes videre med på tirsdag.  

2. Nyhetsartikkelen skal leveres FERDIG senest onsdag 6.mai kl.12.00. 

Ferdig oppgave deles med Kristine på nytt. 

Oppgaven ligger under “NORSK” “UKE 18” på klassenotatblokk.  

Følg fargekodene for hva du skal ha med av innhold etter hvilken gruppe/step 

du er på. 


