
Arbeidsplan uke 16  
Informasjon: 

Her er arbeidsplanen for uke 16. Håper alle har hatt en fin påskeferie Det blir altså hjemmeskole denne uken og neste. 

Så skal første til fjerde trinn på skolen igjen. Vi vet fortsatt ikke hvordan dette blir og jobber med planleggingen.  

Jeg har bestemt meg for at vi ikke lenger skal ha ny «klasser» på showbie hver dag. Dette har fungert greit, men det er mye 

jobb for meg og det gjør det litt vanskeligere å tilpasse oppgavene. Vi skal derfor bruke den klassen som heter «3.trinn» 

som er den første klassen vi lagde og som alle elevene allerede er med i. Det vil bli opprettet mapper for de ulike mappene 

og jeg skriver opp her og på dagsplanene hvor dere finner de. Denne arbeidsplanen blir som en oversikt, mens det på 

dagsplanene vil ligge detaljerte beskrivelser av hva elevene skal gjøre. Jeg tenker litt mer tverrfaglig og temabasert denne 

uka. Dette gjør jeg for å få med flere fag, skape engasjement og mer flyt i løpet av skoledagen. Oppgavene vil få en 

innleveringsfrist slik at mappene lukkes og det ikke blir mange mapper og vanskelig å finne frem. Innleveringsfristen vil 

være på kvelden den dagen det skal gjøres, da jeg vet flere av dere ikke alltid får til å følge skoledagen. Men jeg forventer 

at om det er mulig så skal elevene følge skoledagen og levere oppgavene i løpet av den tiden vi har satt av.  

Vi har ikke lenger lov til å bruke zoom da dette ikke er godkjent fra regionen sin side og har noen mangler i forhold til 

sikkerhet. Vi skal derfor begynne å bruke Teams. Dette ligger som en app i catalog og må lastes ned på tirsdagen. Når 

appen «Microsoft Teams» er lastet ned må elevene logge på med feidebrukeren sin. Det er da de fem første bokstavene i 

fornavnet, så den første bokstaven i etternavnet og så bursdagen skrevet med tall. Etter brukernavnet skal det skrives 

@tkelev.no. Min pålogging blir derfor: siljel1409@tkelev.no. Passordet er som vanlig sol. Om noen ikke husker 

brukernavnet sitt er det bare å ta kontakt.  

 

mailto:siljel1409@tkelev.no


Læringsoppgaver Gjøres Gjort 

NORSK 

Påskeferiefortelling. Skriv og tegn om det du har gjort i påskeferien.  TIRSDAG  

Kjente forfattere: tankekart ONSDAG  

Kjente forfattere: biografi TORSDAG  

Kjente forfattere: fortelling FREDAG  

Ekstraoppgaver: oppgavene ligger under «norsk» i mappen «ekstraoppgaver».  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  

MATEMATIKK 

Været: ordbank og introduksjon.  TIRSDAG  

Minecraft education: lage tusentall.  ONSDAG  

Minecraft education: tusentallsjakt. TORSDAG  

Regnbuer: tabell og diagram.  FREDAG  

Ekstraoppgaver: gå inn på kikora.no og gjør oppgaver der. Enten dagens gjøremål fra 

tidligere, oppgaver på cranium eller regnearter.  

Det ligger også noen oppgaver under «matematikk» i mappen «ekstraoppgaver».  

VALGFRITT  

Sjekke værmeldingen, gå ut og sjekke været og temperaturen ute og registrere det i 

skjemaet.  

HVER DAG  



ENGELSK 

Seasons: VØL-skjema og ordbank.  TIRSDAG  

Seasons: BookCreator  ONSDAG  

Ekstraoppgaver fra Stairs.no. Ligger under engelsk i mappen «ekstraoppgaver».  VALGFRITT  

ANNET/DIVERSE 

NaSa - Regnbuer: VØL-skjema og introduksjon.  TORSDAG   

NaSa – Regnbuer: Fleip eller fakta.  FREDAG  

Sosialbingo. Kryss av for det du har gjort  VALGFRITT  

Aktivitetsbingo. Kryss av for det du har gjort  VALGFRITT  

KROPPSØVING/FYSISK AKTIVITET 

Disco og superhelter. Videoer fra pausegym. Link til videoene ligger under «tirsdag» i 

mappen «fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

TIRSDAG  

Instrumenter. Video fra pausegym. Link til videoene ligger under «onsdag» i mappen 

«fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

ONSDAG  

Ninja og cowboy. Videoer fra pausegym. Link til videoene ligger under «torsdag» i mappen 

«fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

TORSDAG  

Banana dance og sport. Videoer fra pausegym. Link til videoene ligger under «fredag» i 

mappen «fysisk aktivitet». Skriv GJORT i mappen når du er ferdig  

FREDAG  

 


