
Oppdrag onsdag 6. mai, 8. koronahjemmeuke, dag 3 

God morgen til alle, morgenfugler og syvsovere! Velkommen til nok 

en rar arbeidsdag. Vi krysser fingrene for at vi ser hverandre på 

ordentlig om ikke alt for lenge. 

I dag er det norsk, samfunnsfag og KRLE som er fagene. Kristin, 

Kristine og Madelen er «bak skjermene» det meste av dagen.  

I samfunnsfag i dag kan du velge mellom innsats hjemme eller ute i 

nabolaget. Det nærmer seg 17.mai, så det er hyggelig om det er pent 

der vi skal være. Husk å krysse av i skjemaet. Har du gjort noe annet 

nyttig, som ikke står i skjemaet, så skriv det bare nedenfor. Lykke til! 

I DAG MÅ DU STEMME PÅ BILDER – INFO PÅ TEAM 7 SIDEN 

KRLE 

Mål: Jeg vet noe om kristendommens etikk 

1. Les s.99- 100 i Du og jeg 

2. Svar på spørsmål 7 og 8 under Kan du dette s.104 

3. Film: Hva er bærekraftig utvikling?  

https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc 

4. Film: FNs bærekraftmål 

https://www.youtube.com/watch?v=CI18b2xzkF4 

5. Synes du kristne mennesker har større ansvar enn andre for å ta vare på 

kloden vår? Begrunn svaret ditt med mer enn én setning. 

Samfunnsfag: 

Les s. 187 og 188 i Globus S før du begynner på husarbeidet eller utearbeidet. 

Du skal gjøre minst 4 forskjellige oppgaver i dag også. Husk å krysse av.  

Norsk: 
 
(Husk at du skal levere innen kl.12.00 i dag. 

 

 I dag skal du gjøre deg ferdig med nyhetsartikkelen din. Men først en generell 

tilbakemelding til alle: 

https://www.youtube.com/watch?v=8WrMCdnSnqc
https://www.youtube.com/watch?v=CI18b2xzkF4


• Hold deg til “tema” og overskriften(e) du velger. Overskriften og 

innledningen skal si noe om hva nyhetsartikkelen din handler om, 

samtidig skal den vekke interesse. Det må være sammenheng med 

overskrifter og innhold. 

• Bruken av kilder. Hvis du skriver sitat eller avskrift MÅ du henvise til 

kilden. Alle skal bruke kilder når de skriver nyhetsartikkel!  

 

I dag skal du: 

• Lese tilbakemeldingene du har fått på nyhetsartikkelen din (Se mail). 

• Jobb videre med tilbakemeldingene du har fått.  

• Legge inn kildene du har brukt på en riktig måte. Se informasjon lengre 

ned. 

• Se film om kildehenvisning: https://www.youtube.com/watch?v=rZr3WCT4Q4o  

• Se film: God kildebruk eller plagiat. Plage-Tor har svaret: 
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZr3WCT4Q4o
https://ndla.no/nb/subjects/subject:19/topic:1:195877/topic:1:6738/

