
Dagsplan onsdag 25. mars 
 

Onsdag 
25.03.20 
  

I morgen blir det opprop på teams: ALLE må logge seg på pc litt før klokken 09.00, gå 
inn i teams på "team" og deretter inn på kanalen "opprop". Trykk på møte (opprop) 
og trykk på knappen "Bli med" oppe i høyre hjørnet. 

1.time 
 Del 1 
  
  
  
  
  
Del 2 

Kl 09.00 Morgenquiz: I dag starter vi dagen med en morgen quiz som alle skal være 
med på! Vi kjører den i kahoot. Vinneren får en liten premie når vi møtes igjen :)  
  

Trykk HER for å bli med på  videomøte og trykk "Bli med nå", der dere får mer 

informasjon og linken til quizen! 
   

Norsk Tema: Norske dialekter 
Det er lurt å kunne noe om dialekter for å forstå hva folk i ulike deler av landet 
skriver og sier :) 
Trykk HER og lytt til Aurora fra Sarpsborg, Johanne fra Bergen og Audun fra 
Stavanger. 
  
Trykk HER , lytt og finn noen forskjeller på Johanne sin bergensdialekt og din egen. 
Bruk to kolonner og fyll ut med minst 3 ord. (Gå på: Sett inn, tabell, merk antall 
ruter) 

Bergensdialekt Din dialekt 

    

Du lager en side med overskrift, norsk uke 13, onsdag, under fanekortet norsk i One 
note 
  
Valgfri oppgave: Finn forskjeller mellom din egen og Auroras og Auduns dialekt 
også. 
  

2.time 
  

Engelsk:  
1. Lese og oversette TB s 190+191. 
2. Skriv verbene i Onenote, lær å bøye dem. Du finner dem bak i TB. 

           To hear, to hide, to hold, to hurt, to keep.  
  

3. Skriv en setning med hvert av verbene i infinitiv, preteritum (simple past) og 
perfektum (past participle). 

          Det betyr i alt 15 setninger. 
  
10 minutter med gamestolearnenglish.com. Bestem selv hva du vil arbeide med. 
  

3. time Samfunnsfag:  
Tema: Mennesker på flukt 
Gjør oppgavene som ligger i OneNote på deres eget området under fanekortet 
Samfunnsfag: Uke 13 oppgaver: Barn på flukt. 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODRjNTNjNmEtYmU2Yi00ZDk1LWExMGMtZTU0Y2E5NjdiMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce3cb100-72b6-402f-8f74-31778d992c71%22%2c%22Oid%22%3a%228faa15a8-db86-47b3-9ae2-32c7cff3979b%22%7d
https://skolenmin.cdu.no/_/7-trinn/norsk/sprak-og-dialekter-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5d667c60390c4e00291b4c25
https://skolenmin.cdu.no/komponent/dialekter-5d946139df52a40017eca19e?_=7-trinn/norsk/sprak-og-dialekter-5d667cbb709c0b001079f8aa-5d667cc0709c0b001079f9f5-5d667c60390c4e00291b4c25


4. time Kroppsøving: 30 minutter  
GYM MED FUNKYTWINS. Trykk her og følge videoen. På forhånd finner du frem en 
ball/pute/bamse som du kan kaste opp i lufta for å ta imot igjen.  
  

Avslutning 
  

Se dagens episode av Supernytt. Trykk her! 

  

Hilsen fra Thorild, helsesykepleier til elevene: 

Hei alle på Vestskogen skole ☺ 

Hvordan går det med deg?  Vi er inne i en litt «rar» tid nå. Noen av dere synes kanskje det er litt 
deilig at skolen er stengt, andre gleder seg nok veldig til den åpner igjen og hverdagen er tilbake.  Jeg 
håper at du er frisk og at du har det bra! 

Jeg som er helsesykepleier er på jobb selv om det er annerledesdager. Jeg har hjemmekontor med 
telefon og ringer og snakker med de som ønsker det. 

Jeg vil du skal vite at du kan ringe eller sende melding til meg, hvis du lurer på noe. Jeg kan ringe eller 
melde tilbake senere hvis jeg ikke svarer med det samme.  

Mitt telefonnummer er: 40 91 19 31     

Ta vare på deg selv.  Vi sees snart- dette går over! ☺ 

Hilsen Torhild, helsesykepleier på Vestskogen skole.  

E-post: torhild.sagen.smedsrud@faerder.kommune.no 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2uYzchCIyscklOPMkIZJtEfG8Vib7zgeh4d0Z4lRVyWiWM9N98LonK86Y
https://nrksuper.no/serie/supernytt/

