
ARBEIDSPLAN FOR HJEMMEUNDERVISNING UKE 14 

 

Hei alle sammen på 2.trinn! Vår herlig gjeng med flotte unger!  
 
Vi syntes det er veldig fint å snakke med dere når vi ringer hjem. Kontaktlærer ringer dere også i løpet av denne uken.  Vi tar med oss alle 
tilbakemeldingene vi får, og prøver å lage en ukeplan som alle skal ha glede av og alle skal lære noe av. Denne uken har vi presisert med du skal/du kan på 
oppgavene for å gjøre det lettere å sortere hva som må gjøres og hva som er valgfritt. Dersom noen trenger litt mer å gjøre, så ligger det flere tips under 
basisfagene. Vi vet at de voksne hjemme har mye å gjøre samtidig som barna skal følges opp – og vi er imponerte over jobben dere gjør! Tusen takk for alt 
det gode samarbeidet vi opplever i forbindelse med hjemmeundervisningen.  
 
Utviklingssamtaler i uke 17 utgår. Vi setter opp nye tidspunkter for alle når situasjonen er mer avklart.  
 
Husk at all sykdom må meldes inn på skolesms. 
 
Vi er tilgjengelige på telefon/mail/skolesms, og hjelper gjerne til med det vi kan! Bare å ta kontakt! 
 

 
God påske til dere alle sammen!                                                                                       
 
 
 
 
 
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   
 
Ta godt vare på hverandre, hils barna så mye fra oss! 

Telefonnumre barn kan ringe hvis de trenger å prate med noen: Marit (helsesykepleier): 9577 8036 
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111, nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 
 

 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


mandag 30.3. Tirsdag 31.3. Onsdag 1.4. Torsdag 2.4. Fredag 3.4. 
DU SKAL: 
Denne lenken skal alle bruke 
hver dag: 
 
https://www.lesekloden.no/idag 
 

DU SKAL: 
Denne lenken skal alle 
bruke hver dag: 
 
https://www.lesekloden.no/idag 

 

DU SKAL. 
Denne lenken skal alle 
bruke hver dag: 
 
https://www.lesekloden.no/idag 

 

DU SKAL: 
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DU SKAL: 
Denne lenken skal alle 
bruke hver dag:  
 
https://www.lesekloden.no/idag 

 
DU SKAL: 
Du skal, i tillegg til LESEKLODEN, lese minst 30 min. hver dag. Bruk gjerne egne bøker, aviser eller tegneserier i tillegg. Du kan også lese bøker 
her:  
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/bibliotek 
eller 
https://brettboka.no/about 
(her skal eleven lese i Kaleido 2 Lesebok B, dette er leseboken vi bruker på skolen) 
DU SKAL: 
Øve hver dag på: https://relemo.conexus.no/login/index.php 
Relemo: Velg en tekst som du leser 3 ganger, tiden skal stå på 60 sekunder. Velg en ordliste og gjør det samme. 

DU SKAL: 
Hver dag skal du skrive logg. Overskrift: dagens dag og dato. Skriv minst 5 setninger om hva du har lært eller gjort denne dagen. Se 
eksempeloppgave under Nytt fra trinnet på hjemmesiden 

 
DU SKAL:  
Hver dag skal du jobbe minst 12 minutter i Multi Smart Øving, i løpet av uka til sammen 60 min.  
Logg inn med Feide 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

 

DU SKAL: 
Jobbe 10 minutter med engelsk hver dag. Bruk lenkene under, eller snakk med foreldre eller søsken på engelsk. 
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DU KAN: 
Ring en eller flere i klassen, spør hvordan de har det hjemme. Du kan gjerne ringe flere ganger i løpet av uka. 
 

 
DU KAN: 
Beveg deg litt hver dag, her er forslag til morsomme øvelser i kroppsøving du kan prøve sammen med søsken eller foreldre: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEk6rDKAIko8c8xS7ZIJK1AzZ-N9X_nb 

 
Det er snart påske! Lær å tegne påskehare med Øistein: https://www.youtube.com/watch?v=bOA7xTOkkX8 

 

 

 

 

 

 

ANDRE NYTTIGE LENKER OG TIPS TIL HJEMMEUNDERVISNINGEN: 

MATEMATIKK: NORSK: ENGELSK: 
Multi på nett. Velg kapittel og 
nivå selv: 
https://podium.gyldendal.no/MNO
1-4/2b 

 
Øving på addisjon og subtraksjon. 
Velg nivå og hastighet selv: 
https://www.matematikk.org/trinn
1-4/regneregn/ 

 

Se på oppgavene. Gjør oppgaver om igjen. Gjør de du ikke 
har gjort. Les bøker i biblioteket: 
 
https://skole.salaby.no/1-2/norsk 
 
 
Fine øvelser med blant annet høyfrekvente ord: 
 
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/ 
 

Vi jobber med «My day» 

 
Se videoene:  
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 
Øve ord og begreper:  
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/my-day 
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Ulike matematiske utfordringer og 
spill for 1. – 4.trinn: 
https://www.matematikk.org/trinn
1-4/spillsamling/ 
 
Matematikk på Salaby: 
https://skole.salaby.no/1-
2/matematikk 

 
Apper med fine 
matematikkoppgaver for barn: 
Dragonbox numbers (koster 85,-) 
Matematisk TELLE (koster 22,-) 
Tella (gratis) 

 

Relemo: Repetert lesing. Se mer info om innlogging på vår 
hjemmeside eller i Skooler. 
 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 
 
Aftenposten jr. er nå gratis for alle: 
 
https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunio
r/ 

 
 

Tema som vi har jobbet med tidligere i vinter: 
 

 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Tim
e-to-go 
 
https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/Hit 

 
 

 

 

Lærerike serier og programmer på NRK Super: 

Ugler i mosen: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen 

Villa Mekk: https://nrksuper.no/serie/mekanikk 

Bli med heim: https://nrksuper.no/serie/bli-med-heim 

Sånn er jeg og sånn er det: https://nrksuper.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det 

MK – X: https://nrksuper.no/serie/mk-x 

Kosinus: https://nrksuper.no/serie/kosinus 

Lesekorpset: https://nrksuper.no/serie/lesekorpset/ 

Tellekorpset: https://tv.nrk.no/serie/tellekorpset 
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Kontaktinformasjon:  

Mail:  

Lene.sverresdatter.vestheim@faerder.kommune.no 

Line.hovik.zondag@faerder.kommune.no 

Hilde.marie.westhagen-kirkevold@faerder.kommune.no 

 

Telefon:  

Lene: 99334316                                Line: 95995453                         Hilde Marie: 41402570 

 

Eller send skolesms eller melding i Skooler 
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