
Oppdrag tirsdag 28.april, 7. koronahjemmeuke, dag 2 

Gooood morgen 7. trinn!!! Kort dag og sola kommer etter hvert sier Yr, håper 
alle får en fin dag ute når arbeidet er ferdig.   

Flere hadde gode spørsmål om engelsk-oppgaven i går! Det er veldig lurt å 
spørre når noe er uklart, da blir jobben deres enklere og som oftest mye bedre, 
så fortsett å spørre! Vi svarer så fort vi kan! 

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

Kristine og Madelen er tilgjengelig, Kristin etter 11.30. (er på møte før det) 

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. 

*************************************************************************** 
Norsk:  Mål: Jeg gjør ferdig intervjuet til fristen. 

I dag skal intervjuene være ferdig innen kl.12.00. Intervjuene skal presenteres 
på en ryddig og fin måte. Jeg har allerede fått inn intervjuer fra noen grupper. 
Noen har valgt å lage film, da har de planlagt hva de skal si først. Andre har 
valgt å presentere intervjuene i en PowerPoint.  

Husk å lese kriteriene til hvordan intervjuet skal gjennomføres. Kriteriene 
finner du under “Norsk” --> “Uke 17” på klassenotatblokk. 

Ferdig med intervjuet og fått det godkjent: 

• Velg en bok og svar på spørsmål: https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket 

• Spørsmål og svar og tittelen på boka sendes til Kristine. 
 

Matte: Mål  : Jeg kan regne med strekning, fart og tid. 

Jobb 45 minutter på Multi Smart Øving. 

•  Ring Madelen hvis du lurer på noe eller trenger hjelp. 
 

https://skole.salaby.no/5-7/biblioteket


Samfunnsfag: Mål: Jeg skal kunne fortelle om verdensdelen Nord-Amerika. 

Les s. 214, 216 og 217. Se nøye på kartet på s. 215, klarer du å finne alle de 23 
landene?  Noen er veldig små. 

Gjør oppgave 1- 5 på s. 219 i klassenotatblokka. Samfunnsfag à uke 18 tirsdag 

 

 


