
Dette er tips til ting du kan gjøre/arbeide med hvis du er hjemme fra skolen, f.eks. i karantene og er i form til å jobbe. :-)    
1. Ta kontakt (skriftlig/muntlig) med noen i klassen og spør hva de har jobbet med i løpet av dagen.  
2. Jobb med leksene. Prøv å bruke forskjellige læringsstrategier for å lære.     
3. Oppdater deg på det som ligger på its. Se gjennom ressursene som ligger der og om det er du ikke har gjort.    
4. Hvis faget har ei klassenotatblokk i OneNote, oppdaterer du deg her også.    
5. Les ei god bok.   
6. Få frisk luft, gå en tur med en podcast på øret. Sjekk for eksempel Aftenpostens “Forklart” eller NRKs “Oppdatert” og “Abels tårn”.     

  
Noen fagspesifikke tips:    

• Fremmedspråk: Sjekk aunivers.lokus.no (jobb med din bok), Duolingo, Quizlet, hør musikk på fremmedspråket og finn teksten som du kan lære deg 
utenat. 
• Matematikk: Campus Inkrement, Kikora.    
• Engelsk: Les/lytt til nyheter på engelsk og skriv en oppsummering.    
• Samfunnsfag: Les nyheter, se en dokumentar/hør en podcast (f.eks. Historiepodden) om det temaet vi jobber med. Hvis du ikke har bøkene 
dine hjemme kan du bruke www.melaskole.no for å finne info om temaet vi jobber med.   
• Norsk: Les debattinnlegg på eksempelvis aftenposten SID https://www.aftenposten.no/meninger/sid/ Se etter etos, patos og logos i innleggene.     
• KRLE: Hvis du ikke har bøkene dine hjemme kan du bruke www.melaskole.no for å finne info om temaet vi jobber med.   
• Naturfag: Sjekk www.viten.no, eller www.elevkanalen.no for å finne info og oppgaver om temaet vi jobber med. Finn en artikkel på www.forskning.no 
som kan knyttes til temaet vi arbeider med. Prøv å skrive en oppsummerende tekst, hvor du også ser sammenhenger og anvender fagkunnskap du allerede 
har.  
• Programmering/koding: Prøv deg frem med for eksempel disse oppgavene: https://studio.code.org/hoc/1, og 
https://oppgaver.kidsakoder.no/python/kuprat/kuprat  eller se om du finner andre typer oppgaver på www.kidsakoder.no 

 
  

Læringsstrategier: Øv på å bruke forskjellige læringsstrategier    
• Tankekart    
• Flerkolonnenotat    
• Stikkord    
• Venndiagram    
• Tidslinje    
• Lesestrategi: BISON, skumlese, søkelese osv.  
• Se på YouTube eller Pinterest for inspirasjon: How I take notes.    
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