
Uke 12 - Hjemmeskole - Husk å fylle inn logg for hver dag. Den ligger i Classroom Norsk 
 

 Mandag 16. mars Tirsdag 17. mars Onsdag 18. mars Torsdag 19. mars Fredag 20. mars 

Økt 
1 

Norskpresentasjon 
side 2 og 3 
Fra Scenekanten Gjør 
oppgavene som står på 
side 3 og 4 i 
presentasjonen. 
 
10:30 Se på Statsministerens 
pressekonferanse for barn 
(supernytt) 

Norskpresentasjon 
side 5 og 6 
Leseforståelse: Les teksten 
“Forsøk i naturfag” og svar på 
spørsmål i Classroom 
 
Les inn avsnittet om Faglig 
forklaring via 
SimpleAudioRecorder og 
lever i Classroom 
 
Rettskriving Kaleido 

Mattepresentasjon: 
Nytt tema: Brøk 
 
Jobb videre i ukens 
mattepresentasjon med de 
sidene som er merket 
onsdag-  vil bli oppdatert 
tirsdag kveld.  

Samfunn: 
 
Gjør side 2 - 5 i 
presentasjonen  
Verden uke 12 og 13. 
Svar på oppgavene i 
dokumentet i 
Classroom Samfunn 

Engelsk 
Se engelskpresentasjon (merket fredag) 
 
 
Norsk: 
Fullfør din side i presentasjonen:  
 
Min første uke i hjemmeskole 
 
Legges ut i Classrom på torsdag.  

 Fysisk aktivitet hver dag 
Tips til aktiviteter:velg opplegg fra LiveGym skole eller løp 10 runder rundt huset ditt, 7-minutes workout eller annen styrke, just-dance, trikse med ball i 
hagen,  sykle en tur, leke med søsken osv. 

Økt 
2 

Mattepresentasjon side 
3-7 
Sjekk fasit på matteleksen for 
uke 11. Les beskjed side 3. 
 
Jobb i 30 min med Kikora  
 
Oppgavebok se presentasjon 

Engelsk 
Jobb med: 
A journey to Jo’burg  
(se Engelskpresentasjon 
merket tirsdag) 
Husk også å levere lydfil 
(se presentasjon) 
 
Readtheory 20 min 

Naturfag 
Arbeid videre med 
presentasjonen din om 
sansene. Se presentasjon 
naturfag i teamdisk.  
 

Mattepresentasjon: 
Jobb videre i med de 
sidene som er merket 
torsdag. 
 
Ta bilde av oppgavene 
du har gjort, lim inn i et 
dokument og lever i 
classroom/matte 

KRLE 
Se KRLE presentasjon for uke 12 i 
diskmappen Hjemmeskole 
 

 Lesestund (les/lytt i  minst 
30 minutter til en bok du har 
hjemme eller finner på nettet) 

Lesestund (les/lytt i  minst 30 
minutter til en bok du har 
hjemme eller finner på nettet) 

Lesestund(les/lytt i  minst 30 
minutter til en bok du har 
hjemme eller finner på nettet) 

Lesestund(les/lytt i 
minst 30 minutter til en 
bok du har hjemme eller 
finner på nettet) 

Lesestund(les/lytt i  minst 30 minutter til en 
bok du har hjemme eller finner på nettet) 
Få hjelp hjemme til å registrere 
lånekortet ditt digitalt, slik at du kan låne 
bøker via telefonen eller i-pad. 

 Dagens “gode gjerninger” X 5 Tips til hva som kan gjøres: Rydde rommet, bake, sende positive meldinger, handle for noen i karantene, støvsuge, vaske 
badet, brette klær,  ringe slekten eller noen du ikke har sett på lenge, spille spill med noen som kjeder seg osv. 

https://livegymskole.no/
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Til elevene: 
● Husk at i denne perioden er det viktig å ha gode rutiner.  Stå opp om morgenen , spis god frokost og jobb med skoleoppgaver hver dag.  

●  Alle vil bli invitert til et videomøte i små grupper i løpet av uken, så følg med på mailen din med informasjon og invitasjon. 

● All informasjon om fagene du trenger finner du på 7. trinn disk under Hjemmeskole. 

● Vi deler dagene inn i økter og tenker at du skal jobbe med ca 2 fag hver dag. 

Eksempel på dagsrytme kan være:     8:30 - 10:00  Økt 1 - Norsk 

10:00 - 11:00  Fysisk aktivitet, pause og lunsj 

11:00 - 12:30   Økt 2 - Matte 

12:30 - 13:00   Pause 

13:00 - 13:30   Lesestund 

❤ Dagens gode gjerning ❤ 

● Hver økt kan vare fra 30 min - 2 timer.  Selv om det ikke står noe om pause/friminutt så kan du godt ta pause i økten din, for så å klare å 

konsentrere deg bedre. 

● Vi  prøver oss denne uken med å sette innleveringsfrist i Classroom til fredag.  Vi anbefaler allikevel at du holder deg til dagsplanen og 

fullfører oppgavene vi har tenkt til hver dag, ellers kan det bli veldig travelt for deg på slutten av uken.  Husk at vi forventer god kvalitet 

på alle oppgavene og at vi følger med underveis:-) 

● Alle innleveringer skjer i Classroom.   Du får også nytt Classroom i naturfag, se kode for å melde seg inn i naturfagpresentasjonen 

(teamdisk).  

● I Classroom under norsk ligger også HjemmeskoleLOGGen din.  Skriv hver dag litt om hva du har gjort og hvordan det har gått.  Du må 

også la foreldrene dine få låne Chromebooken din en liten stund for de skal også skrive litt i  denne loggen.  Husk at det du skriver i 

loggen er ikke synlig for alle, det er kun vi lærere som kan se hva dere skriver der. 

● Ta kontakt med oss hvis det oppstår spørsmål, eller hvis dere har lyst til å høre fra oss.  Vi kommer også til å ta kontakt med alle dere i 

løpet av uken - mest sannsynlig via “hangouts - videoanrop”/Google Meet 

Tips: Her finner du tips om 52 hverdagsturer du kan ta i  Stavanger, for å bli bedre kjent i byen din :) 
 Inviter familien med ut på tur! 

https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/tur-og-natur/52-hverdagsturer/
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