
Arbeidsplan for uke 14 
Hjemmeskole  

 

Informasjon 
 

➢ Alle må være pålogget og inne på Klassediskusjon når klokka er 08.30 hver morgen. Bli der til 

vi sier dere kan gå ut. 

➢ Alle må innom INFO-mappa og Snorre-mappa (gjelder 7b) minst to ganger i løpet av dagen 

for å lese beskjeder. Skriv kort hvilken plan du har for dagen! 

➢ Husk å se Supernytt hver dag. (Ukenytt legges ut onsdag under ekstraoppgaver) 

➢ Under mappa INFO finner dere Ekstraoppgaver for hjemmeskole. Gå inn og se hva som 

ligger der. 

➢ Etter denne uka kan vi ta en velfortjent påskeferie alle sammen. Dere har vært kjempeflinke, 

og vi er veldig stolte av dere. Vi savner dere. Oppfordrer alle til å sende en hyggelig melding 

eller ringe en på trinnet i løpet av uka. Ta vare på hverandre. GOD PÅSKE!!!!!!!!! 

Det er som er gulfarget skal leveres i fagets mappe. 

FAG OPPGAVER INNLEVERING 
Norsk • SALABY: Gå inn på norsk, grammatikk. Der 

skal du jobbe med verb, substantiv, adjektiv 
og adverb. (Kan være lurt å ta èn hver dag!)  

       Du kan se s.234 - 236 i Salto for hjelp. 
1. Se film 
2. Test deg selv 
3. Arbeidsark. Ligger et ark for hver ordklasse i 

norskmappa på showbie. 
4. Drillrom 
 

• LES LITT HVER DAG! (Her kommer noen tips 
til hva du kan lese: 

SALABY: Temasider, Påske i Salaby, lese boka 
“Flukten til verdens ende” eller se de 5 episodene 
av et mysterium tar form. I denne påskekrimmen 
får dere høre om Salami og tryllekunstneren som 
forsvant. 
 
Lesemester (app i catalog) 
Aftenposten jr. Avisa for uke 14 er nå tilgjengelig 
(app i catalog – magasin+) 
norlijunior.no 
Barnas.com 
              

 
 

 
 
PÅSKEKRIM PÅ SALABY 
 
 

 
 

Matematikk • Gjør ferdig oppgavene i kap.3 

• Rett innføringen fra uke 12 

• Gjør «Prøve» oppg. 20, 21, 22, 24, 25, 27                -
-> 

 
 
Innlevering «Prøve» torsdag 
2/4 kl.13.00 



 

• Start på kap.4: Geometri hvis du kommer så langt. 
o Les målene s.84 
o Jobb med oppgavene som er på arket.  

▪ Underkapitlene «Konstruere 
parallelle linjer» og «Konstruere en 
likesidet trekant» må gå ut fordi dere 
ikke har passere. Det samme gjelder 
«Tegne sirkel» Men har du tilgang på 
en passer, kan du jo øve på dette 
også. 

o Ikke gå lengre enn til oppg. 13 i “Sirkelen” 

Engelsk Påske Krim – Murder at the Movies. 
❖ Følg ledetrådene og finn ut hvem som gjorde 

det.  Engelsk instruksjoner med litt matte 
også. 

 

Innlevering: 
Fredag 03.04 kl. 13.00 

Samfunnsfag Du Store verden! 
❖ Mål for kapitlet: se side 163 
❖ Les side 162-166 
❖ Oppgave 7 – 12 på side 167 
❖ Showbie:  
       7.klasse -> Samfunn ->  
                       Du store verden! innlevering uke 14 

 
 
 
 
Innlevering: 
Fredag 3/4 kl.13.00 

Naturfag Se videoen «Rusmidler» 
https://www.youtube.com/watch?v=xdNAwec8DpE 
Oppgaver: 

1. Let på nettet og finn ut hvor mange i Norge 
som dør p.g.a. tobakksrøyking og alkohol. 

2. Har du allerede bestemt deg for noen valg?   
3. Hvorfor kan det være vanskelig å holde fast 

ved de valgene man har gjort? 
4. Hvordan kan man motstå gruppepress? 

 
 
 
Innlevering fredag 3/4 kl.13.00 

KRLE Fortsett med kirken din på Minecraft  

GYM Aktivitetsbingo. Ligger i gymmappa på Showbie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdNAwec8DpE
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