
HJEMMESKOLE UKE 13 

 

 FAGLIG ØKT 1 TIPS til fysisk 
aktivitet - 

FAGLIG ØKT 2 SOSIALT med familien 
eller digitalt med 
venner: 

LESING / 
GOD GJERNING  
(Min 45 min til sammen) 

 

M 
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NORSK: 
 
Leseforståelse: Fra talent 
til toppidrettsutøver 
 
Les teksten i 
teamdisk/norsk 
/leseforståelse og gjør 
leseoppdrag i Classroom 
Norsk 
 
 
LEVER: Trykket du lever 
på alt du gjorde forrige 
uke? 
 
 
 
LOGG: Svar på 
spørsmålene i loggen hver 
dag og legg gjerne til egne 
kommentarer eller 
spørsmål. Husk å svare 
med en annen farge på 
skriften enn vi har brukt i 
loggen. 

FYSISK: 
 
Prøv denne linken: 
Par-øvelser 
 
Gjør sammen med 
en voksen eller 
søsken. 
 
Dagens utfordring: 
se filmen på linken 
og prøv selv :-) 
 

MATTE: 
 
Se side 10 i 
mattepresentasjonen som 
ligger på disk. 
Les det som står på den 
siden og jobb med de to 
sidene som passer ditt 
brøknivå.  Ta bilde og last 
opp det du har gjort (tips til 
opplasting av bilder ligger 
på 7. trinn disk) 
 
Litt pause i jobbingen? 
Prøv å Forkorte brøk med 
bevegelse. 
 
Ukesutfordring: Femten 
bananer deles ut blant et 
ukjent antall aper. Hver ape 
får minst en banan. Ingen 
aper får det samme antall 
bananer. Hvor mange aper 
kan vi på det meste dele disse 
bananene på?  Send på mail 
til G eller K, du må vise 
hvordan du har tenkt, bare 
svar er ikke godttatt. (tegn 
eller skriv) 

Google Meet -  
 
7A: Alle kl. 9:00 
7B: gjennomgang av 
hjemmeskoleplan uke 13 
kl 10 (guttene)og 1030 
(jentene) 
 
Gruppesamarbeid: Avtal 
tidspunkt med 
læringsgruppen din et 
tidspunkt dere skal møtes 
i Google Meet (lag gjerne 
egen ny gruppe eller bruk 
linken) og samarbeide om 
svarene i leseforståelse 
før dere leverer. 
Læringsgruppe finnes 
nederst i dette 
dokumentet. 
 
Fortell i loggen hvem du 
traff og hvordan det gikk:-) 

Les i egen bok! 
 
 

 
Gled noen andre, familie 
eller venner, med en 
overraskelse.  
Det kan være en 
telefonsamtale, at du gjør 
noe uten at noen har 
mast på deg, hjelper til 
med noe eller gjør noe 
helt på egenhånd::-) 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=81xSsrzG20E
https://www.tv2.no/v/1551580/
https://livegymskole.no/treningstime/20981/forkorte_broek_med_tom_stian
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NORSK: 
 
Se instruks i 
norskpresentasjon på 
7.trinn disk side 7 
 
Vi skal ta digital leseprøve. 
Du får brukernavn/kode på 
mail og logger deg inn via 
linken i Classroom.  Sett 
av 90 min til denne økten. 
 
 
 
 
LOGG: Svar på 
spørsmålene i loggen og 
legg gjerne til egne 
kommentarer eller 
spørsmål. 

FYSISK: 
 
Prøv denne linken: 
Mageøkt 
 
 
Dagens utfordring: 
 
Legg deg på magen 
med hendene på 
ryggen. Reis deg opp 
uten å bruke 
hendene. Klarer du 
det?  
Utfordre noen andre 
til å prøve det 
samme. 

ENGELSK: 
Se presentasjon i  
 
Teamdisk.  Du skal jobbe 
med leseoppdrag og svare 
på spørsmål i Classroom. 
 
Les inn lydfil og lever i 
Classroom 
 
Read Theory minst 20 min 
Quizlet m/ gloser 
Kahoot m/sterke verb, se 
kode i presentasjon 

SOSIALT 
 
Husk Google Meet med 
klassegruppene på avtalte 
tidspunkt! 
 
Lag en Kahoot eller annen 
type quiz til familien 
og/eller venner med 
spørsmål du velger selv. 
 
Fortell i loggen hvordan 
du gjorde det og hvem 
som vant:) 
 

LESE/ GOD GJERNING 
 
Les i egen bok! 
 
 

 
Gled noen andre, familie 
eller venner, med en 
overraskelse.  
Det kan være en 
telefonsamtale, at du gjør 
noe uten at noen har 
mast på deg, hjelper til 
med noe eller gjør noe 
helt på egenhånd::-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://livegymskole.no/treningstime/21086/1._mageoekt_med_aurora
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KRLE 
 
Jødedommen 
Se presentasjon i 
KRLE-mappen på disk 
 (i mappen: 
HJEMMESKOLE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGG: Svar på 
spørsmålene i loggen og 
legg gjerne til egne 
kommentarer eller 
spørsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
  

FYSISK 
 
Bli med på trenings- 
programmet til  
Yngvar Andersen! 
Følg linken under. 
 
 
 
https://tv.nrk.no/seri
e/tren-naa/sesong/1
/episode/1/avspiller 
 
 
 
eller litt Zumba og 
lær deg litt spansk 
(tror det er det de 
snakker) 

NATURFAG 
 
Sansene 
Dere skal jobbe videre med 
presentasjonen om 
sansene. Presentasjonen 
skal leveres inn senest 
mandag 30.3 (uke 14).  
 
Se classroom.  

SOSIALT: 
 
Spill kort eller et annet 
spill med noen hjemme. 
 
 
 
Les gjennom hele (alle 
sine sider) presentasjonen 
“Min første 
hjemmeskoleuke” Da får 
du se hva de andre skriver 
om. Sett inn bilde og legg 
på farge om du har glemt 
det. 

LESE / GOD GJERNING 
 
Leseoppgaven i dag er i 
KRLE, se presentasjon 
(bl. a. intervju med en 
som overlevde Holocaust) 
 
 
 

 
Gled noen andre, familie 
eller venner, med en 
overraskelse.  
Det kan være en 
telefonsamtale, at du gjør 
noe uten at noen har 
mast på deg, hjelper til 
med noe eller gjør noe 
helt på egenhånd::-) 

https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/1/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/1/avspiller
https://www.youtube.com/watch?v=L_W4F6_c2Jg
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SAMFUNN: 
 
Samfunns- 
presentasjon om verden: 
 
Afrika - se filmen og gjør 
oppgavene på side 7, 8, 9 
og 10 i presentasjonen om 
Verden.  
 
Svar på oppgavene i 
dokument i Google 
Classroom. 
 
 
 
 
LOGG: Svar på 
spørsmålene i loggen og 
legg gjerne til egne 
kommentarer eller 
spørsmål. 
 
 
 
 
 
 
 
 

FYSISK: 
 
Funkygine 
hjemmetrening 
 
eller dans litt litt til 
denne videoen. 
 
 
Kan gjøres ute eller 
inne, alene eller 
sammen med noen i 
familien. 

MATTE: 
 
Jobb videre med matte- 
presentasjonen.  
 
Hvilke sidetall i 
presentasjonen du skal 
jobbe med kommer her 
innen onsdag kl 14.  
 
 
 
 
Har du sendt mail med 
besvarelsen på 
ukesutfordringene som stod 
på mandag? Vi gleder oss 
til å høre ulike svar. 

SOSIALT: 
 
Spill Yatzy på Google 
meet sammen med 
læringsgruppen din. Alle 
må ha hver sin tabell og 5 
terninger.  
 
Dere avtaler tidspunkt 
selv. Fortell i loggen hvem 
som vant :) 

LESE/ GOD GJERNING: 
 
Les i egen bok! 
 
 

 
Gled noen andre, familie 
eller venner, med en 
overraskelse.  
Det kan være en 
telefonsamtale, at du gjør 
noe uten at noen har 
mast på deg, hjelper til 
med noe eller gjør noe 
helt på egenhånd::-) 

https://www.youtube.com/watch?v=i3wn-RiJpVk
https://www.youtube.com/watch?v=8DZktowZo_k&t=471s
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ENGELSK: 
 
Fullfør presentasjonen og 
trykk lever etter at du har 
satt inn lydfiler også. 
 
Jobb med engelsk 
nasjonale prøver for 8. 
trinn - link i 
presentasjon.  
 
 
LOGG: Svar på 
spørsmålene i loggen og 
legg gjerne til egne 
kommentarer eller 
spørsmål. 

FYSISK: 
 
Trappetrening - inne 
eller ute, alene eller 
sammen med noen 
du får lov å være 
med:-) 
 
Video nederst i linken 
i tillegg til 
forklaringene. 

MAT OG HELSE 
 
 Lag en matrett til familien. 
Middag, ekstra god lunch 
eller bak noe godt.  
Husk å rydde etter deg + ta 
bilde- 
 
KUNST OG HÅNDVERK  
Lag en kreativ elefant 
(Lassaelefanten)  av noe du 
finner ute i naturen / 
hagen/garasjen. Stor eller 
liten. Bruk fantansien !  
 
Ta bilde av kunstverket ditt.  
 

SOSIALT: 
 
Min hjemmeskoleuke - 
Fyll din side i 
presentasjonen med bilde 
av elefanten og  matretten 
du har laget hjemme.  
 
Skriv noen setninger om 
hvordan det har gått. 

LES / GOD GJERNING 
 
Les i egen bok 
 

 
 
 
Gled noen andre, familie 
eller venner, med en 
overraskelse.  
Det kan være en 
telefonsamtale, at du gjør 
noe uten at noen har 
mast på deg, hjelper til 
med noe eller gjør noe 
helt på egenhånd::-) 
 
 

 
  

https://www.funkygine.com/2015/10/13/trappetreningsprogram/
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Læringsgrupper A Læringsgrupper B 

Ella - Cathrine - Hanne Hedda - Liva - Guro 

Mathea - Oda - Idunn Nora - Emma Serine - Catriona 

Silje  - Idunn - Lykke Rikke - Sophia - Emma 

Helene - Clara - Anna Hannah - Marie - Tuva 

Karsten - Øyvind - Sverre Andreas - Henrik - Martin 

Victor - Emil - Sindre Philip - Falk - Sebastian 

Vetle - Isak - Peter August - Sander - Sivert 

Nikolai - Alfred - Vegard Kristian - Lukas - Herman - Atle 

 


