
Oppdrag torsdag 23. april, 6. konronahjemmeuke, dag 4 

God morgen folkens! Så er vi over halvveis i denne uka også, og så vidt jeg kan 

se er det nå bare 7 skoleuker igjen til sommerferien. 

Som jeg sa i går; onsdag 29/4, neste uke, kommer Lene fra Borgheim på et 

Teams-møte for å informere om valgfag. Dere får detaljer om tid i neste uke.  

I dag er det Kroppsøving, Norsk og Kunst og Håndverk. Kristine, Tone og 

Kristin er tilgjengelige og vil også ringe deg etter hvert i dag eller i morgen, som 

vanlig, hvis ikke vi allerede har snakket med deg. 

Ønsker deg lykke til med foto-prosjektet!   

 

Kunst og Håndverk – oppgaven og vitsene ligger på dokumentene nedenfor planen.  

Målet for oppgaven er å bruke digitale verktøy til formidling. Samtidig skal vi øve på å 

jobbe med bilderedigering og komposisjon i Paint. Tegneserie er dere kjent med fra før. I 

tillegg er det gøy!  

Oppgaven du skal gjøre er å bruke en av vitsene på det andre dokumentet i dag til å lage en 

tegneserie av bilder du har tatt. Tegneserien skal bestå av så mange bilder du selv ønsker, 

men minimum 4. Bildene MÅ inn på PCen, så hvis ikke du kan det fra mobilen må du ta 

bildene med PCen. 

Norsk – fortsett på samarbeidsoppgaven: 

I dag bør alle spørsmål til intervjuer være ferdig skrevet og sendt til Kristine til godkjenning. 

Når du har fått godkjent spørsmålene kan dere starte med intervju. Husk kriteriene for hva 

spørsmålene skulle inneholde. Oppgaven ligger fremdeles på Norsk i klassenotatblokk under 

siden “Uke 17”. 

Se på disse nettsidene om ordspråk og forklaringer til ordspråk, slik at du lettere kan bruke 

de i intervjuene og i svarene dine. Husk at det bør komme tydelig frem hva du spør om. 

Hva er ordspråk: https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk/ordsprak/hva-er-

ordsprak 

Forklaringer til ulike ordspråk: https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-

uttrykk/ordsprak/hva-betyr-ordsprakene 

 

Kroppsøving: 

Send rapport til Kristine        

Alternativ 1: 

https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk/ordsprak/hva-er-ordsprak
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk/ordsprak/hva-er-ordsprak
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk/ordsprak/hva-betyr-ordsprakene
https://skole.salaby.no/5-7/norsk/ord-og-uttrykk/ordsprak/hva-betyr-ordsprakene


Oppvarming: Hopp 15 min på trampoline/hoppetau ute. 

30 min sykkel eller løpetur. 

10 min uttøying 

 

 

Alternativ 2: 

Skreddersy ditt eget opplegg på minst 45 min.  

Opplegget må inneholde oppvarming, kondisjon og uttøying. 

Opplegget skal være ute. 

 


