
UKE 20 HJEMMESKOLE 
 

 

MANDAG 11. MAI & 

TIRSDAG 12. MAI 
 

Morgenmøte kun mandag kl 

9:00 (vanlig link) 

 

● Du har selv ansvaret for å 

fordele disse tre 

hovedoppgavene over to 

skoledager. Det vil si arbeid i 

ca 7-8 timer utenom pausene du 

tar. 

● Huske å ta pauser i løpet av 

skoledagene. Det kan være lurt 

å lage seg en personlig timeplan 

som sier hva du skal jobbe med 

og når og hvor lenge du skal 

jobbe med det. 

● Vi skriver ikke logg, men dersom 

det er noe dere lurer på må 

dere ringe eller skrive på 

Hangout.  Frist er tirsdag kl 16. 

● Det vil komme oppdatering om 

skolestarten mandag, både i 

Classroom og på Hangout. Så 

fort vi vet noe mer vil vi 

informere videre.  

 

● Vi gleder oss til å se alle 

på skolen på onsdag og da 

lover vi større variasjon 

mellom CB, vanlig 

undervisning og 

uteaktiviteter!! 

MANDAG og TIRSDAG 

SAMFUNN OSEANIA: 

 

Lag en reisefilm om Oseania. 

Du skal bruke manuset som 

du skrev forrige uke. Se 

presentasjon på disk for tips 

til innlesing og utforming før du starter 

slik at du er sikker på at du får med alle 

kriterier.  Filmen skal lastet opp i 

Classroom innen tirsdag kl 16. 

 

MATTEMARATON: 

 

Jobb 30 minutter - samle kilometer 30 

minutter - jobb 30 minutter. Det vil si 60 

minutter i løpet av to skoledager (de som 

ikke fullførte på fredag får det i tillegg) 

Alle må fullføre minst en løype i løpet av 

mai. Derfor må du holde deg til en løype 

helt til den er fullført, for ellers kommer 

du aldri i mål.  Vi følger med på hvor mye 

tid dere bruker og antall rett/feil. Viktig 

å tenke gjennom de 

svarene en gjør slik at det 

ikke blir tipping. 

“MINE ÅR PÅ LASSA”: 

  

Jobb videre med 

presentasjonen du startet på 

fredag.  Husk at det skal være 

en helhet i farger, layout, 

skrifttyper og bilder.  Innen onsdag må 

du ha overskrift på alle sidene og ha 

ferdig utforming og innhold på de første 

10 sidene. (innholdet kan dere selvfølgelig 

få hjelp til etterhvert, men dere må ha 

startet på egenhånd). Siste frist er 22. 

mai. 

  



UKE 20 HJEMMESKOLE 
 
 

Eksempel på arbeidsplan 
 
 

Mandag Tirsdag 

Kl 0900 -0930 Morgenmøte kl 0900 - 0930   Mattemaraton 30 minutter 

Kl 930 - 1000 Mattemaraton 30 minutter kl 0930- 1000 Samle km til mattemaraton 

kl 1000- 1030 Pause med frisk luft kl 10 - 1130 Jobbe med presentasjon 

kl 1030 - 1200  Jobbe med film kl 1130 - 1215 Lunch og lufting 

12-1230 Lunch kl 1215 - 1245 Jobbe med presentasjon 

1230 - 1400  Jobbe videre og fullføre  film kl 1245 - 1300 Luftepause  

 kl 1300 1330 Registrere km, se gjennom og 
laste laste opp film og gjøre deg klar for 
skole onsdag…. 

 


