
 
HJEMMESKOLE UKE 18 

 

 ØKT 1 
MATTE 

ØKT 2 
TIPS til FYSISK 

 ØKT 3 
SAMFUNN 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

M 
A 
N 
D 
A 
G 
27. 
april 

 
 

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

 
#helenorgetrener 
 
Tren med Erik Follestad 
og Mia Hundvin 

Om du ikke har tid til hele 
kan du gjøre litt av den eller 
dele den opp i to ulike økter. 
 
 

Dagens gledings: 
Send to-tre videohilsener 
til noen som bor utenfor 

Stavanger kommune, men 
som  du kjenner og det er 

en stund siden du har 
sett/snakket med!  

 

 

Samfunn;  
presentasjon uke 18 - 
 
Oppgaven er å sette sammen 
tekst og bilder  til en film om et 
land i Asia. 
 
Det tar litt tid å gjøre dette 
skikkelig, så husk å ta pauser. 
 
Spør gjerne Katharina eller 
medelever via Hangout om du 
ikke husker alt om  hvordan du 
får det til. 
 
 
 
 
 

Lesing: 
Les i eller lytt til  egen bok 
ca en halvtime hver dag, 
Velg gjerne en bok  her: 
Skolenmin om du ikke har 
selv. 
 

Levering og tilbakemelding: 
Logg uke 17? 
Bokanmeldelse fra fredag? 
 
 

 
 
Logg i Classroom Norsk: Kopier 
spørsmålene som står nederst i 
dette dokumentet inn i loggen og 
svar  på logg med fullstendige 
setninger FØR du avslutter 
skoledagen. Pass på at du kopierer 
spørsmål for rett dag. 

Matte: 
Mattepresentasjon uke 18 
Vi fortsetter å jobbe med 
prosent. 
Kahoot + oppgaver i 
Classroom 

 
 
 

https://www.elevkanalen.no/Artikkel/107171
https://www.elevkanalen.no/Artikkel/107171
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5d6e62738bc6fd00103d2db6
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 ØKT 1 
NORSK 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK 

 ØKT 3 
ENGELSK 

ØKT 4 
MATTE OG SOSIAL 

KOMPETANSE 

 
 

T 
I 
R
S
D
A
G 
28. 

april 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 
Forberedelse til 
morgenmøte:  Ha klart 
navnet på minst en bok du 
vil anbefale til resten av 
klassen/trinnet. (menti) 

Gå en tur rundt Mosvannet 
eller Lille Stokkavann.  Legg 
merke til minst 5 vårtegn 
langs ruten din! 

Engelsk: Se presentasjon uke 
18. Leselekse + oppgaver 

 

 Matte: 
Gjøremål i Kikora, oppgaver med 

prosent 
(se presentasjon uke 18) 

Levering og tilbakemelding: 
Les  kommentarer på 
samfunn og logg fra i går. 
Trykk lever dersom du ikke 
har gjort det. 
 

Dagens gledings :) 
Lag en omelett til de 

hjemme.  

 
Det finnes mange gode 
oppskrifter på omelett, 
prøv f.eks. denne 
omeletten med ost og 
skinke 
 

Norsk: 
Se presentasjon uke 18 
“Språk på skjerm” 

 
Logg i Classroom Norsk: Kopier 
spørsmålene som står nederst i dette 
dokumentet inn i loggen og svar  på 
logg med fullstendige setninger FØR 
du avslutter skoledagen. Pass på at 
du kopierer spørsmål for rett dag. 

 

 ØKT 1 ØKT 2  ØKT 3 ØKT 4 

https://www.matprat.no/oppskrifter/rask/ost--og-skinkeomelett/
https://www.matprat.no/oppskrifter/rask/ost--og-skinkeomelett/
https://www.matprat.no/oppskrifter/rask/ost--og-skinkeomelett/
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KRLE TIPS TIL FYSISK NATURFAG ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

O
N
S
D 
A 
G 
29. 
april 

 
 

Morgenmøte  
kl 0900 Møte med June på 
Google Meet - alle - 
Link til fellesmøte i Norsk 
Classroom 

Tren bein, overkropp og 
core:  
20 MIN 
HJEMMETRENING 
 
eller med denne  
 
Tren sammen med meg | 
Fullkroppsprogram uten 
utsyr 
 

 

NATURFAG: 
Forsøk: Lag en kul kartongbil.  
 
Se classroom  
 

Kl. 13.00: Møte læringsgruppa di i 
gruppe-videomøte:Vise 
presentasjon i KRLE for hverandre. 
Dere må hver sin gang presentere 
egen skjerm. Gi tilbakemelding med 
Two stars and a wish etter målene i 
presentasjonen! 

KRLE-presentasjon 
Se presentasjon på disk: 
Uke 18: Moralske 
forbilder. 

 

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

Lesing 30 min: Les i egen bok, 
eller velg en her: 
Skolenmin eller  
 
E-bøker du kan 
lese gratis! 

  Logg i Classroom Norsk:  
Kopier spørsmålene som står nederst 
inn i loggen og svar med fullstendige 
setninger FØR du avslutter 
skoledagen.Pass på at du kopierer 
spørsmål for rett dag! 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5gnHlggZutQ
https://www.youtube.com/watch?v=5gnHlggZutQ
https://www.youtube.com/watch?v=vuzPVF26_t0
https://www.youtube.com/watch?v=vuzPVF26_t0
https://www.youtube.com/watch?v=vuzPVF26_t0
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5d6e62738bc6fd00103d2db6
https://www.norlijunior.no/?page_id=5855?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=E-post&utm_campaign=Uke12&utm_content=gratis-e-bok
https://www.norlijunior.no/?page_id=5855?utm_source=Nyhetsbrev&utm_medium=E-post&utm_campaign=Uke12&utm_content=gratis-e-bok


 
HJEMMESKOLE UKE 18 

 ØKT 1 
ENGELSK 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK 

 ØKT 3 
NORSK 

ØKT 4 
K & H, LESING OG 

SOSIAL KOMPETANSE 

T 
O
R 
D 
A 
G 
30. 

april 
 

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

 
 
 

Norsk 
Se presentasjon uke 18  
“Språk på skjerm” 
 

Kunst og håndverk: 
Google Meet kl 11 med Åse for 
gjennomgang av ny oppgave - link 
vil bli lagt ut. 

Tilbakemelding: 
Les kommentarer på logg. 
 

  
 
Mattemaraton starter på 
KIKORA fredag 1. mai, så det er 
bare å starte for de som vil :) 

 

 
Logg i Classroom Norsk: Kopier 
spørsmålene som står nederst i 
dette dokumentet inn i loggen og 
svar  på logg med fullstendige 
setninger FØR du avslutter 
skoledagen.Pass på at du kopierer 
spørsmål for rett dag. 

Engelsk 
WeVideo: Tur til Kannik 
skolegård. (Gosen og 
Wang for de som skal dit) 
Se engelskpresentasjon 
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Møterom i 
Classroom 

Onsdag 29. april 

1 Ella - Clara - Peter - Vegard 

2 Helene - Silje - Sverre - Vetle 

3 Idunn - Hanne - Isak - Victor 

4 Lykke - Cathrine - Karsten - Øyvind 

5 Mathea - Anna - Sindre - Emil 

6 Hedvig - Oda - Alfred - Nikolai 

7 Tuva - Nora- Andreas - Herman 

8 Marie - Rikke - Henrik - Philip 

9 Catriona - Liva - Falk  - Martin 

10 Guro - Emma Serine - Sebastian - Sander - 

11 Hedda Marie - Hannah- August - Lukas - Atle 

12 Emma - Sophia - Kristian - Sivert 

  



 
HJEMMESKOLE UKE 18 

 

LOGG MANDAG - kopier disse spørsmålene 
inn i dokumentet for mandag som ligger i 
Classroom Norsk under logg uke 18 

1. Fortell om  noe kjekt du gjorde i helgen 
og hvem du var sammen med:-) 

2. Fortell hvordan likte du arbeidet med 
videoen om et land i Asia og hvorfor du 
likte det/ikke likte det? 

3. Du må ha klar tittel og forfatter på en 
bok du har lest og som du likte. Du skal 
gi denne som  boktips på morgenmøte i 
morgen. Hvilken velger du? 

4. Hvordan var det å jobbe med 
matteoppgavene? Var det noe som var 
kjekt eller vanskelig?  

5. Hva har du gjort i fysisk/pausene i dag? 
Trente du med Follestad eller gjorde du 
noe annet?  

6. Ca hvor lang tid brukte du på 
skolearbeidet i dag? 
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HJEMMESKOLE UKE 18 

 
 
 
 


