
HJEMMESKOLE UKE 16 
 
 
 

 ØKT 1 
MATTE 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK/ 

“friminutt” 

 ØKT 3 
NORSK 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

O
N
S
D 
A 
G 
15. 
april 

 
 

Morgenmøte  
Med Gudrun/ Katharina 
7A kl 09.00 på Google Meet 
-  vanlig link. 
7B kl 09.00 på Google Meet 
- vanlig link. 
 

DITT NAVN  
= 

 DIN TRENINGSØKT 
 

Alfabetet + øvelser 
nederst i dette 
dokumentet.  

 
Bruk et av 

videogrupperommene til å 
gjøre det sammen med 

noen dersom ingen 
hjemme blir med.  

 
Utfordringen er: 
Stav fornavn + 

mellomnavn + etternavn 
ved hjelp av øvelsen på 

bildet. 
 

Kan gjøres ute eller inne. 

 Norsk - Leseforståelse 
Les og svar på spørsmålene 
(se norsk presentasjon) 

Naturfag: 
1.Hvis du har fått tilbakemeldinger 
om å bearbeide teksten om 
sansene, så må du gjøre det. Lever 
etterpå. 
 
2. Sjekk at du har levert/gjort 
forsøket i naturfag. Noen må 
bearbeide rapporten. Jeg mangler 
flere enda. 
  

Matte - Repetisjon  
(se presentasjon matte) 
 
Kikora, Gjøremål 

Se Regjeringens 
pressekonferanse for barn på  kl 
12. Den kan sees på 
www.regjeringen.no eller 
kanskje andre kanaler.  

Onsdagslogg: Svar på 
spørsmålene i loggen. 
 
 NB! Nytt oppsett. 

KRLE: 
Hvis du har fått tilbakemelding 
om noe som må ordnes, så 
fikser du det og leverer på 
nytt. 

 Frivillig 
Les i egen bok, eller 
velg en her: Skolenmin 
Snart tid for 
bokanmeldelse.. :) 

 

http://www.regjeringen.no/
https://skolenmin.cdu.no/_/biblioteket-5d6e62738bc6fd00103d2db6
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 ØKT 1 
MATTE / K&H 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK/ 

“friminutt” 

 ØKT 3 
ENGELSK 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 
 

T 
O 
R
S 
D 
A 
G 
16. 

april 
 
 

Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 
 

 
 
Tren med Johannes 
Klæbo 
Det gjorde jeg (Kath) og 
det kjennes… 
 
MÅ: 
Sykle/ gå en tur og legg 
igjen “spor” hos den som 
kommer etter deg på 
klasselisten (sistemann til 
den første)…. (se bilde) 

 

Engelsk: 
Lese tekst og svare på 
spørsmål 
(se presentasjon) 

KRLE: 
Pugg utenat hva som skjedde 
Palmelørdag, Skjærtorsdag, 
Langfredag og Første påskedag 
Du trenger det til aktivitetspost 
fredag. 

Matte: 
MSØ 45 min - husk 
kladdebok. 

MUSIKK: 
“De utrolige” 
Pugg utenat 
teksten. Du 
trenger det til aktivitetspost fredag. 
KorArti 
Brukernavn: demo 
Passord: vinter 
 

K&H 
Jobb videre med oppgaven 
din om Joan Miro 

 
Torsdagslogg: Svar på 
spørsmålene i loggen. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EcOEkEg4eIA
https://www.youtube.com/watch?v=EcOEkEg4eIA
https://www.korarti.no/logg-inn
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 ØKT 1 
FAGLIG 

ØKT 2 
TIPS TIL FYSISK 

 ØKT 3 
FAGLIG 

ØKT 4 
ANDRE FAG, LESING OG 
SOSIAL KOMPETANSE 

 Morgenmøte  
kl 0900 på Google Meet - 
alle - vanlig link. 

    AKTIVITETSDAG RUNDT STOKKAVANNET :) 
 
 
Alle skal rundt Stokkavannet, entene ved å gå eller sykle.  Vi 
legger opp til små grupper med elever som allerede har vært 
sammen de siste ukene. Det er lov å gå alene. Vi setter opp 
anbefalte starttidspunkt for å få avstand. 
 
Alle må starte via Pumpehuset og gå til høyre når du ser ut 
på vannet.  Det vil henge poster langs vannet. På 
Speidermarka skal det leveres et løsningsord til Gudrun eller 
Katharina som står der mellom 10.30 og 13.  Belønningen vil 
smake godt og søtt :-) 
 
Vi vil holde avstand og minner om at dere ikke skal gå 
sammen i store grupper. Vi har vakt langs ruten som vil 
passe på at dere følger reglene. 

 

 

 
 

F 
R 
E 
D 
A 
G 
17. 
april 

 
 

Bildepresentasjon,  
 
Fyll ut din side i 
presentasjonen som ligger i 
Classroom norsk (logg) 

Kunst og håndverk: 
 
I dag er siste frist for innlevering 
av oppgaven i Kunst og Håndverk 
om Joan Miro. 

 Fredagslogg:  Husk å fylle ut 
loggen etter at du har vært rundt 
Stokkavannet.  Trykk lever. 
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Fysisk aktivitet onsdag. 
Dersom du ikke vet hva alt betyr kan du spørre noen hjemme 
eller google bilder av det før du starter.  


