
ARBEIDSPLAN UKE 12 
 

Mandag 
Engelsk:  
Se informasjon i engelsk på google classroom om hvordan du kan kontakte Tone og Odd 
Arne.  
Read and translate pp. 198-199 in TB. 
 
Norsk:  
Les side 108-114 i Zeppelin språkbok. Gjør oppgave 4 side 115. Skriv i “Mandag uke 12” i 
classroom. 
 
Matematikk: 
Jobbe i matematikkhefte: 5.17, 5.18 og 5.19. 
 
I classroom under norsk ligger det en oppgave som heter “Logg uke 12”. Her går du 
inn hver dag og forteller hvordan dagens arbeid har gått. Her skal du skrive logg for 
ALLE fagene du gjør arbeid i. 

Tirsdag 
Engelsk: 
Read and translate pp. 198-199 in TB. Answer the questions in the task “Tuesday week 
12” on classroom. Spørsmålene står skrevet i oppgaveinstruksjonen. 
HUSK å svare med fullstendige setninger, spørsmål inn i svaret! 
 
Norsk:  
Les teksten “Vindsangeren” side 166-178 i Zeppelin lesebok. Gjør oppgave 9a og b. Skriv 
i “Tirsdag uke 12” på classroom.  
 
Matematikk: 
Klikk deg inn på lenka. Gå til 7b, kapittel 5, jobb med A Måleenheter 1,2, og 3. 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7b_5  
 
HUSK Å SKRIVE LOGG! 

Onsdag 
Engelsk: 
Gjør KUN side 1-3 i grammatikkheftet. 
 
Norsk:  
Se denne filmen på nrkskole 
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=22336&page=objectives&subject=norsk&objective=K1
5461&levels=5-7&mainArea=HO1461 Skriv ned to av uttrykkene og hva de betyr. Du skal 
også skrive ned hvorfor det er viktig å forstå disse uttrykkene.Skal skrives i classroom i 
oppgaven “Onsdag uke 12”. 
 
Matematikk: 
Du skal jobbe med side 10 i matematikkheftet, om areal.Les nøye og gjør oppgave 5.20. 
Les Fakta og Eksempel nøye side 20.  Gjør oppgave 5. 21, du kan velge  mellom oppgave 
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5.22 eller 5.23. Skriv i loggen hvilke av oppgavene du valgte mellom 5.22 og 5.23. 
 
HUSK Å SKRIVE LOGG! 

Torsdag 
Engelsk/Norsk:  
Gå en tur. Når du kommer hjem skriver du ned hva du opplevde på turen. Skriv halvparten 
på norsk, andre halvpart på engelsk. Skriv i norsk på classroom på “Torsdag uke 12 ”. 
 
Matematikk  
Gjør oppgave 5.24 og 5.25. Velg mellom oppgave 5.26 og 5.27, skriv i loggen hvilke 
oppgave du velger mellom 5.26 og 5.27.  Skriv hvorfor du valgte den. 
 
HUSK Å SKRIVE LOGG! 

Fredag 
Norsk: Arbeidsheftet. Gjør oppgave 88, 89 og 90 side 54 og 55 i arbeidsheftet. 
Konjunksjoner er det samme som sideordningsord. Det er ordene: og, men, for, eller. 
 
Matematikk: 
Gjør nettoppgavene 7b kapittel .5, areal nivå 1,2 og 3. 
https://podium.gyldendal.no/multi-nettoppgaver#menuItem_7b_5 
 
 
 
 
HUSK Å SKRIVE LOGG! 

Kontaktinformasjon: 

7A: 

Kontaktlærer: Anne Birgit Østerberg 
anne.birgit.osterberg@kristiansand.kommune.no 
Faglærer engelsk: Odd Arne Gjerdsjø Risdal 
odd.arne.gjerdsjo.risdal@kristiansand.kommune.no 

7B: 

Kontaktlærer: Bjørg Imeland 
bjorg.imeland@kristiansand.kommune.no 
Faglærer engelsk: Tone Kløvning Kvivik 
tone.klovning.kvivik@kristiansand.kommune.no 
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