
Arbeidsplan uke 14  
Informasjon: 

Her er arbeidsplanen for uke 14. Det er jo siste uke før påske så vi kommer til å jobbe en del med det. Norsk og KRLE går 

derfor mye sammen. Til onsdag håper jeg vi får til påskeverksted. Jeg har sjekket ut hva slags utstyr ungene har tilgjengelig 

og har prøvd å finne oppgaver som vi kan få til med det. Jeg har funnet mange morsomme oppgaver og har laget 

instruksjoner på alle oppgavene. Elevene velger selv hvilke av oppgavene de vil gjøre.  

Forrige uke oppdaget jeg at det ble litt mye å lage alle videoene for hele uka i løpet av et par dager, så det har jeg ikke fått 

gjort for denne uka. Det ligger derfor ikke linker i arbeidsplanen. Men det vil komme dagsplaner hver dag som jeg legger ut 

på skolens hjemmeside, slik at dere kan komme inn på sidene selv om showbie er nede.  

Hver dag starter vi opp med felles oppstart på zoom. Alle har nå kommet seg inn og jeg syns dette fungerer bra. Det er 

veldig hyggelig å få sett elevene, og det er kjekt å kunne ta noen spørsmål felles. Zoom gir meg også muligheten til å hjelpe 

elevene med oppgaver i løpet av dagen. Om det er noe elevene trenger litt ekstra hjelp til eller mer forklaring så kan de 

enten opprette et møte på zoom og invitere meg inn, eller si ifra til meg så kan jeg gjøre det.  

Vi bruker nå lesemester og kikora. Fra før av kjenner elevene til salaby og multi. Her er det innlogging med feidebruker. 

Det er da de fem første bokstavene i fornavnet, deretter den første bokstaven i etternavnet, så er det bursdagen i tall med 

dag først også måneden. Min er da siljel1409 siden jeg heter Silje Lindskog og har bursdag 14. september. Alle elevene har 

passordet sol. Om noen ikke husker brukernavnet sitt er det bare å ta kontakt.  

Jeg syns at hjemmeskole går ganske greit. Elevene er veldig flinke til å gjøre det de skal, og jeg vet at det er mange foreldre 

som gjør en kjempeinnsats. Bra jobbet! Ønsker dere en god påskeferie når den tid kommer   

 



Læringsoppgaver Gjøres Gjort 

NORSK 

Et mysterium tar form. Se episoden på salaby og gjør oppgavene som ligger på showbie. 
Gå inn på https://aunivers.lokus.no/fagpakker/aktualitet/paaske og les og gjør de 
oppgavene der. Dere skal gjøre alle oppgavene bortsett fra «eggsperiment».  
 

MANDAG  

Påskehønene. Se episoden på salaby og gjør oppgavene som ligger på showbie. 
Påskeberegning. Første del av påskeheftet. Sidene ligger i norskmappen på showbie.  
 

TIRSDAG  

Den ulykkelige kaninen. Se episoden på salaby og gjør oppgavene som ligger på showbie. 
Norske påsketradisjoner. Andre del av påskeheftet. Sidene ligger i norskmappen på 
showbie.  

ONSDAG  

Fest eller forferdelse. Se episoden på salaby og gjør oppgavene som ligger på showbie. 
Kristen påske. Tredje del av påskeheftet. Sidene ligger i norskmappen på showbie.  
 

TORSDAG  

Finale. Se episoden på salaby og gjør oppgavene som ligger på showbie. 
Dagene i påske. Siste del av påskeheftet. Sidene ligger i norskmappen på showbie.  
 

FREDAG  

Ekstraoppgave. Oppgavene ligger under «norsk» i mappen «ekstraoppgaver» hver dag.  VALGFRITT  

Les eller hør på bøker, minst en halvtime.  Bruk lesemester, e-bøker fra norli eller bøker du 
har hjemme. Husk å registrere lesingen på norlijunior 
 

HVER DAG  

https://aunivers.lokus.no/fagpakker/aktualitet/paaske


MATEMATIKK 

Logg inn på kikora og gjør dagens gjøremål.  

 

MANDAG  

Malingssøl. Se videoen – link ligger på showbie. Gjør oppgavene på side 16 i Matemagisk 

grunnbok. Ekstra: Side 28 og 29 i Matemagisk grunnbok. 

 

TIRSDAG  

Addisjon og subtraksjon oppstilling. Gjør oppgavene på side 17 i Matemagisk grunnbok. 

Ekstra: side 6 og 7 i Matemagisk oppgavebok (ligger på showbie).  

 

ONSDAG  

Addisjon oppstilling med veksling. Se videoen – link ligger på showbie. Gjør oppgavene på 

side 20 og 21 i Matemagisk grunnbok. Ekstra: side 30 og 31 i Matemagisk grunnbok og side 

8 i Matemagisk oppgavebok (ligger på showbie).   

 

TORSDAG  

Subtraksjon oppstilling med låning. Se videoen – link ligger på showbie. Gjør oppgavene på 

side 22 og 23 i Matemagisk grunnbok. Ekstra: side 24 og 25 i Matemagisk grunnbok og side 

9, 10 og 11 i Matemagisk oppgavebok (ligger på showbie).  

 

FREDAG  

Ekstraoppgave: gjør oppgaver på Kikora. Enten dagens gjøremål, cranium eller regnearter. 

 

VALGFRITT  



ENGELSK 

Act and play. Stairs textbook page 56. Les inn på engelsk med innlevelse og ulike stemmer. 

Skriv oversettelse til norsk i skriveboka di. Gjør oppgaven som ligger på showbie som heter 

«stairs workbook p41».  

TIRSDAG  

Present your house. Lag en video der du viser oss huset ditt. Oppgavetekst, kriterier og 

gloser ligger i engelskmappen «present your house».   

TORSDAG  

Ekstraoppgaver fra Stairs.no. Ligger i mappen «ekstraoppgaver» på tirsdag og torsdag.  VALGFRITT  

ANNET/DIVERSE 

NaSa/uteskole: naturbingo. Gå en tur i nærområdet og se hvor mange ting du kan krysse 

av på bingobrettet ditt  

MANDAG  

K&H: påskeverksted. Velg noen av oppgavene som ligger i mappen «påskeverksted» under 

K&H. Ta bilde og last opp i mappen når du er ferdig  

ONSDAG  

Musikk: gå inn på https://musiclab.chromeexperiments.com/ og komponer litt  Hvis du 

lager noe veldig bra som du vil dele med resten av klassen så kan du ta skjermopptak mens 

du spiller det av.  

FREDAG  

Sosialbingo. Kryss av for det du har gjort  

 

VALGFRITT  

Aktivitetsbingo. Kryss av for det du har gjort  

 

VALGFRITT  

https://musiclab.chromeexperiments.com/


KROPPSØVING/FYSISK AKTIVITET 

Mesternes mester – mandag. Gå inn i mappen «fysisk aktivitet» i dagens klasse og gjør det 

som står der.  

MANDAG  

Mesternes mester – tirsdag. Gå inn i mappen «fysisk aktivitet» i dagens klasse og gjør det 

som står der.  

TIRSDAG  

Mesternes mester – onsdag. Gå inn i mappen «fysisk aktivitet» i dagens klasse og gjør det 

som står der.  

ONSDAG  

Mesternes mester – torsdag. Gå inn i mappen «fysisk aktivitet» i dagens klasse og gjør det 

som står der.  

TORSDAG  

Mesternes mester – fredag. Gå inn i mappen «fysisk aktivitet» i dagens klasse og gjør det 

som står der.  

FREDAG  

 


