
 

Arbeidsplan for hjemmeundervisning i uke 12  

Hei alle elever på 1.trinn.  
Vi håper alt er bra med dere. Som dere vet blir det en stund til vi kan treffes igjen her på 
skolen, så i en periode framover vil det bli hjemmeundervisning. Under finner dere en 
arbeidsplan som dere skal jobbe med hjemme. Dere skal følge denne dagsplanen, slik at 
dere gjør litt skolearbeid hver dag. Nederst på siden har vi lagt ved lenker til ulike 
nettsider. Noen er en del av dagsplanen, andre er satt opp dersom du ønsker å gjøre litt 
ekstra.  
  

I løpet av onsdag - torsdag denne uken kommer vi til å ta en liten telefon til dere mellom 
kl. 10.00-12.00 for å høre hvordan det går. Vi håper både dere elever og en foresatt kan 
delta i telefonsamtalen. Hvis dere voksne ser at dette blir vanskelig å få til, send oss en 
mail/skolesms, så avtaler vi en annen tid. 
 

Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 

Økt 1 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet.  

Økt 1 
Gjør 1-2 sider i 
matteheftet. 

Økt 1 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet. 

Økt 1 
Gjør 1-2 sider i 
matteheftet.  

Økt 1 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet.  

Fysisk aktivitet 
Dans til to valgfri 
sanger på «Just 
Dance» på 
Youtube. Se lenke 
under. 

Fysisk aktivitet 
Ta tiden mens du 
løper rundt huset 3 
ganger. Forbedrer 
tiden seg for hver 
runde? 

Fysisk aktivitet 
Uteaktivitet i ca. 30 
minutter. 
For eksempel gå en 
tur, lek i hagen.  

Fysisk aktivitet 
Dans til valgfri 
«Blime dans» på 
NRK Super. Se 
lenke under. 

Fysisk aktivitet 
Klarer du å hoppe 
samtidig som du 
teller? Hvor langt 
klarer du å telle 
mens du hopper? 

Økt 2 
Spill et brettspill, 
yatzy eller 
kortspill med en 
eller flere 
voksne/barn 
hjemme. 

Økt 2 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet.  
  
  
  
  
Sosialt: ring en venn 
eller et 
familiemedlem.  

Økt 2 
Jobb minst 15 
minutter med 
oppgaver på Multi 
på internett. Se 
lenke under. 
  
Tema: 
Verdensrommet. Gå 
inn på nettsidene 
som er beskrevet 
under. 

Økt 2 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet. 

Økt 2 
Valg: Jobb enten 
to sider videre i 
matteheftet eller 
15 minutter på 
Multi på 
internett. 

Lesestund 
Les minst 10 
minutter i en 
valgfri bok, eller 
bli lest for i minst 
15 minutter. 

Lesestund 
Les minst 10 
minutter i en valgfri 
bok, eller bli lest for 
i minst 15 minutter. 

Lesestund 
Les minst 10 
minutter i en valgfri 
bok, eller bli lest for 
i minst 15 minutter. 

Lesestund 
Les minst 10 
minutter i en 
valgfri bok, eller 
bli lest for i minst 
15 minutter. 

Lesestund 
Les minst 10 
minutter i en 
valgfri bok, eller 
bli lest for i minst 
15 minutter. 

  
 
 



Nettsider til arbeidsplanen: 
• Multi på nett: 

•  https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b 

  
• KRØ/Fysisk aktivitet: 

• BlimE-dansen (fra 2013-2019): https://nrksuper.no/serie/blime/  

• Just dance: https://www.youtube.com/results?search_query=just+dance  (Elevene er 

veldig glad i blant annet «Dragostea din tei», «Bailar», «Swish Swish», «Timber» og «Waka 
Waka») 

  
• Tema verdensrommet:     

• Lytt til og syng gjerne med på sangen: 
https://www.youtube.com/watch?v=GhbeqwO5xaM 

• Se denne filmen: 
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=17199&page=search&q=verdensrommet 

  

• Lesestund:  
Når det gjelder lesestund: les minst 10 minutter i en valgfri bok hver dag, eller bli lest for i 
minst 15 minutter. Hvis du vil kan du gjerne lese repetert lesing som vi pleier i leselekse, 
velg da 1 side som du leser 3 ganger. Hvis du ikke har bøker hjemme som passer å lese, 
kan du finne digitale bøker denne nettsiden: https://digital.gan.aschehoug.no/bokbussen  
Klikk på "logg inn" under den røde (Bokbussen RØD) eller den gule (Bokbussen FAKTA) 
bokbussen. Velg så logg inn med promokode og bruk koden: 141535  for Bokbussen RØD 
eller 141541 for Bokbussen FAKTA.  
  

  

Andre nettsider dersom du ønsker å jobbe mer:  
• Norsk: 

• Apper du kan laste ned på iPad: Grapho Game, Ordlek XL, På Sporet ABC 

• https://www.moava.org/  
• https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126795&sek=1126375 
• https://www.nrk.no/skole/ 

  
• Matematikk:  

• Apper du kan laste ned på ipad: Tella, Matemagisk Telle, Matemagisk Regne 

• https://radius1-4.cappelendamm.no/lt/seksjon.html?tid=1969902  
  

• Fag/tema: 
•  For tiden jobber vi med tema "Verdensrommet". Dette synes elevene er veldig 

spennende og gøy. Hvis du ønsker, kan du se på "Jet fra Bortom" på NRK super, eller 
Romvesenet "Paxi" på YouTube.  

• K&H:  
• Lær å tegne med Øisteins tegneblyant på YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCyDkjJdCyA7zMMWjtJnUYZg 

  
• Engelsk:  
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• The Singing Walrus på YouTube, har mange morsomme og lærerike sanger på 
engelsk:-) https://www.youtube.com/user/SingingWalrusMusic 

  

Lykke til med skolearbeidet denne uken. 

Vi er selvfølgelig tilgjengelig på e-post og skolesms hvis det er noe dere lurer på! 

Hilsen Caroline og Kamilla  

 

Mail:       

Caroline: Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no 
 
Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no 
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