
HJEMMESKOLE UKE 14 
 

 ØKT 1 
NORSK 

ØKT 2 
TIPS til FYSISK 

 ØKT 3 
MATTE 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

M 
A 
N 
D 
A 
G 
30. 

mars 
 
 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
klassevis 7a og 7b - vanlig 
link. 

Prøv denne linken eller 
gjør eget program: 
GYM med Funkytwins 

Mattepresentasjon uke 14: 
Oppgaver side 2 - velg rød eller 
grønn og husk å sende bilde av 
utregning. 

Lese: 
Les/lytt  minst 30 minutter i egen 
bok. 

Levering og tilbakemelding: 
Les alle kommentarer og 
svar på spørsmål i 
kommentarene i Logg og 
oppgaver fra uke 13 
Trykk lever på alt fra forrige 
uke + last opp bilder. 
 

Dagens MÅ-utfordring: 
Touch-metoden.  Følg 
denne linken 
TOUCHMETODEN 
Utgangsposisjon:  
Pekefinger på høyre hånd på j 
Pekefinger på venstre hånd   f 
Klarer du å slå rekorden :) 

 

Mattepresentasjon uke 14: 
Brøkreser se presentasjon s. 3  

Musikk: 
Ukens praktiske utfordring; 
frivillig, men morsom! 
Gulrotfløyte: 
Se 
presentasjon 
i musikk 

Norskpresentasjon uke 14: 
 
Link til Nasjonale prøver 
side 2 - les all informasjon 
før du går inn på linken. 
 

Mattepresentasjon uke 14: 
Alle skal gjøre minst 1 av 
ukesutfordringene side 4 i 
presentasjonen 

 
Logg i Classroom Norsk: Svar på 
logg før du avslutter skoledagen 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=y3MBVbBY_UY
https://10fastfingers.com/typing-test/norwegian
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 ØKT 1 
SAMFUNNSFAG 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK 

 ØKT 3 
ENGELSK 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

T 
I 
R
S
D
A
G 
 

31. 
mars 

 
 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 
 

Gå eller sykle en skikkelig 
langtur sammen med 
noen i familien:-)  Anbefaler 
turveien langs Hafrsfjord. 

ENGELSKpresentasjon uke 14: 
 
s. 2-4  
Leseleksen finner du i egen 
mappe under hjemmeskole  
uke 14 

Lese: 
Les/lytt  minst 30 minutter i egen 
bok. 

Levering og tilbakemelding: 
Les alle kommentarer og 
svar der det er forventet. 
Trykk lever på alt fra i går 
 

Dagens utfordring: 
Stjernehopp- 
konkurranse: Sett 
stoppeklokken på ett 
minutts nedtelling. Hopp 
så mange stjernehopp (ut 
og sammen med armer og 
bein) du klarer før tiden er 
ute.  Gjør dette minst tre 
ganger i løpet av dagen.  
Noter hvor mange du 
klarer og utfordre minst en 
annen til å gjøre det 
samme.  

KUNST & HÅNDVERK: 
Se K & H presentasjon på 7. trinn 
disk. Gjennomgang av oppgavene i 
Google Meet sammen med Åse 
7A kl 1130  
7B kl 1200  - den vanlige linken. 

SAMFUNNpresentasjon: 
Se filmer, gjør oppgaver og 
følg instruksjoner side…. 
 

 
Logg i Classroom Norsk: Svar på 
logg før du avslutter skoledagen 
 

GRATULERER 
MED DAGEN TIL 

RIKKE, MARTIN OG 
HERMAN!! 

Spør om det er noe du kan hjelpe 
noen i familien med? Lekser med 
småsøsken, rydde, lage mat og 
handle….. 
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 ØKT 1 
KRLE 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK 

 ØKT 3 
NATURFAG 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

O
N
S
D 
A 
G 
1. 

april 
 
 

Morgenmøte  
I dag med June og Terje 
7A kl 09.00 på Google Meet 
-  vanlig link. 
7B kl 10.00 på Google Meet 
- vanlig link. 
 

Bli med verdens beste 
twintippkjører, Tiril Sjåstad 
Christiansen, på 10 
superøvelser. Se linken: 
https://tv.nrk.no/serie/tren-
naa/sesong/1/episode/3/a
vspiller 

NATURFAG 
 
FORSØK 
Se classroom: 
https://classroom.google.com/c/NjE
wODIxMjcyOTVa 

Lese: 
Les/lytt  minst 30 minutter i egen 
bok. 

Levering og tilbakemelding: 
Les alle kommentarer og 
svar på spørsmål fra lærere 
i logg og i oppgaver.. 
Trykk lever på alt fra i går. 

Klarer du denne? 
Klikk på bildet for instruksvideo. 
 

 

Diverse: 
Lag spørsmål om deg selv og 
skriv 4 svaralternativer.  Send til 
Gudrun/Katharina i egen/privat 
hangout og husk å oppgi hvilket 
svar er riktig (skal brukes i 
Kahoot på fredag, før vi tar 
påskeferie :) 

MUSIKK: 
Rap - lage en rap sammen med 
læringsgruppa di 
Se presentasjon i musikkmappen på 
disk 
Skriv inn rappen og ta lydopptak til 
slutt på Classroom 

KRLEpresentasjon uke 14: 
  side  
HVOR KOMMER ETIKKEN 
FRA? 
Se presentasjon i 
KRLE-mappen på disk 

 Send en snap fra hverdagen din 
med morsom melding til alle jentene 
og/eller guttene i klassen.  
 
Logg i Classroom Norsk: Svar på 
logg før du avslutter skoledagen 

 
 
 

https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/3/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/3/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/tren-naa/sesong/1/episode/3/avspiller
https://classroom.google.com/c/NjEwODIxMjcyOTVa
https://classroom.google.com/c/NjEwODIxMjcyOTVa
https://www.youtube.com/watch?v=zIHfMkxVlnU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR17VoK96qOjlmivEsWpx4akCIMEHJzbHjb-44KiqRBCWhfthqbtHpiLgJc
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 ØKT 1 

NORSK 
ØKT 2 

TIPS TIL FYSISK 
 ØKT 3 

MATTE 
ØKT 4 

ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

T 
O 
R 
D 
A 
G 
2. 

april 
 
 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 
 

Hopp 2 X 30 min på en 
trampoline hvis du har en 
selv eller kan låne naboen 
sin :) 

Mattepresentasjon uke 14: 
Sjekk fasiten og rett oppgavene 
fra mandag - se side 5 i 
presentasjonen. 

Lese: 
Les/lytt  minst 30 minutter i egen 
bok. 

Levering og tilbakemelding: 
Les alle kommentarer og 
svar der det er forventet. 
Trykk lever på alt fra forrige 
uke. 
 

Den store utfordringen: 
Utstyr: 2 doruller) Hold 
armene rett frem med 
håndfatene vendt mot gulvet. 
Plasser en dorull oppå hver 
hånd og følg sangen med 
knebøy (se link).,“Sally goes 
up” -stående, “Sally goes 
down”- ned i knebøy. 
Fortsett slik gjennom hele 
sangen musikk 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CswK7e_Bep8 
(Utfordringen er vist uten 
dorull, men prøv gjerne med) 

Mattepresentasjon uke 14: 
 
Kikora - se side 6 i 
presentasjonen (les den godt 
før du setter i gang) 

Send en snap fra hverdagen din 
med koselig og oppmuntrende 
melding til alle jentene og/eller 
guttene i klassen.  

NORSKpresentasjon uke 14: 
Skriveøkt. Se side 3 -  i 
norskpresentsjon. Vil bli 
lagt ut på onsdag. 

Frivillig: 
Gjør”den store utfordringen” 
sammen med noen på Google 
Meet sammen med noen andre. 
Avtal tidspunkt selv 

 
 
Logg i Classroom Norsk: Svar på 
logg før du avslutter skoledagen. 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CswK7e_Bep8
https://www.youtube.com/watch?v=CswK7e_Bep8
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 ØKT 1 

FAGLIG 
ØKT 2 

TIPS TIL FYSISK 
 ØKT 3 
FAGLIG 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

F 
R 
E 
D 
A 
G 
3. 

april 
 
 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 
 

Tips;Det er vår og tid for 
å hoppe strikk. Godt for 
kondis og spenst. Du 
trenger to stoler og et 
strikk og litt inspirasjon 
fra YouTube 

MAT OG HELSE  uke 14: 
Se oppskrifter og 
fremgangsmåte i M & H 
presentasjon på disk. 

 

Lese: 
Les/lytt  minst 30 minutter i egen 
bok. 

Levering og tilbakemelding: 
Les alle kommentarer og 
svar der det er forventet. 
Trykk lever på alt fra forrige 
uke. 
 

Gjennomfør lignende 
konkurranse hjemme: 
Hinderløype - 
konkurranse hjemme 
 
Fortell i loggen hvilke 
øvelser dere brukte og 
hvem som var med. 
 
 
 

KOR ARTi` 
 
_____________________ 
Jobb videre med 
K&H-oppgaven din 

Felles obligatorisk videomøte kl. 
12:00 
Kahoot + diverse før vi tar 
påskeferie :) 
Bruk den vanlige linken. 

ENGELSKpresentasjon: 
Nasjonale “Øve”Prøver 
Jobb med s. 6 i 
presentasjonen  
 
 
 

Fyll inn din side  i 
presentasjonen: 
 
“Min tredje hjemmeskoleuke” 

 
 
Logg i Classroom Norsk: Svar på 
logg før du avslutter skoledagen og 
få foreldrene dine til å skrive en 
kommentar før du leverer. 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I3evHvYeclk&list=PLgcfjolAF1Yfn3zJyQt2bDjKZ1tSEYnlh
https://www.youtube.com/watch?v=pSUAeRRXLrw
https://www.youtube.com/watch?v=pSUAeRRXLrw
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Læringsgrupper A Læringsgrupper B 

Ella - Cathrine - Hanne Hedda - Liva - Guro 

Mathea - Oda - Hedvig 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 

 


