
         Arbeidsplan for ukene 12  og 13 
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  Vi gratulerer:  Cassandra 27.mars  

 

                           

Informasjon for ukene 12 og 13 
 
Logg deg inn på Showbie hver morgen/formiddag, for å se etter eventuelt nye beskjeder og 
oppgaver. Vi bruker fagmappene (matematikk, norsk, engelsk osv.) som ligger inne på Showbie 
til å kommunisere oss imellom. 
 
Dere kan ringe oss hver dag mellom kl.08.30 - 13.00 hvis dere lurer på noe eller trenger hjelp til 
noen oppgaver. Det legges også opp til at dere kan kontakte oss via Facetime, men dette er 
ikke i orden ennå.  
  
Snorre:    41289566              Randi:    41806795                Runar:   92481147                     
Sigrun:    92254384              Mariann: 92256838               Susan:   95803049                
Monica:   41225877  
 
I tillegg til å jobbe med fagene som er listet opp her på planen er det viktig å være fysisk aktiv.  
Ta dere «friminutt» fra bøker og iPad og ta dere en tur ut og vær aktiv. Gå gjerne inn på  
https://livegymskole.no/  og få ideer. 
 
Har du ikke tatt med deg leseboka hjem fra skolen kan du gå inn på 
https://docs.google.com/document/d/10iu5-
KJM7DkbEI7fziIupXNfEdF4K7gOOon05dgffPA/edit?usp=sharing 
Her finnes det mange alternativer. 
 
I denne planen vi har laget er det ikke gjort noen tilpasninger.  Føler du det er for mye eller for 
lite å jobbe med, ta kontakt med oss så finner vi sammen en løsning. 
 
Ekstra: Øve på Fugledansen (youtube.com) 
            Håndvaskedansen (youtube.com) 
            Just Dance 7a: What makes you beautiful  (youtube.com) 
            Supernytt hver dag! 
 

https://livegymskole.no/
https://lesemester.us3.list-manage.com/track/click?u=b14d53d5a816861be0884337d&id=34966687e5&e=69d7b0c4a0
https://lesemester.us3.list-manage.com/track/click?u=b14d53d5a816861be0884337d&id=34966687e5&e=69d7b0c4a0


 

 

 

 

 

 

 

FAG  

Norsk  Skrive historie med tilbakeblikk: Salto s. 71 
 Skriv ferdig historien du jobber med nå, og lever den under norsk på 

Showbie 
 Skriv en historie til der du velger selv. Husk tilbakeblikk. Leveres på 

samme sted. 
 Språkverksted: Kommaregler s. 88 Gjør oppgavene s. 89. 
 Grammatikkhefte: Gjør ferdig heftet med verb, substantiv og adjektiv 
 Les litt hver dag i boka di.  
 Les: «Ein framand ringer på» + oppgaver s.67 i Salto 

Matematikk        Innføringen gjøres på vanlig måte. Når du er ferdig tar du bilde av 
sidene og leverer de i Matematikkmappa. 

 Gjør ferdig kapittel 2, det vil si oppgavene som står oppført på 
arbeidsarket pluss oppgavene under «Prøve» s.54 – 55.  Det kan være vi 
ber om et bilde av noen utvalgte oppgaver for å sjekke om dere har 
forstått. (uke 12) 

 Dere har fått arbeidsarket for kapittel 3. Gjør disse oppgavene når du er 
ferdig med kapittel 2.  Vær nøye og les de blågrønne feltene, og spør 
hvis det er noe du ikke forstår.  (uke 13) 

Engelsk  Les teksten «Global Warming s. 174 – 181 
 Gjør Activity og oppgavene i Workbook som hører til denne teksten. 

Alle disse oppgavene leveres på Showbie 
 

 Les på «Oxford Owl» og skriv en «book report».   

Samfunnsfag  Uke 11 Alle levere de Personene fra Renessansen som dere er ferdig 
med  

 Uke 12 Alle sender inn 1 person til fra lista (gruppe på 3 må sende 3 
nye) 

 Uke 13 Alle sender inn 1 person til fra lista (gruppe på 3 må sende 3 
nye) 

 Hvis dere ikke har flere personer å skrive om skriver dere 10 setninger 
om Renessansen, hvilke viktige ting skjedde da. 

Naturfag  Gruppearbeidet om bærekraftig utvikling får vi la ligge inntil videre. 
 Det kan hende jeg sender dere noen linker der dere må lese om neste 

tema som er alkohol, tobakk/snus og narkotika. 

Krle   
 

 Minecraft. Siden vi ikke kan sitte sammen må dere lage hver deres kirke 
 Alle må legge inn rapporter på Showbie. Se arket dere fikk utlevert.  

 


