
Hjemmeundervisning u 12  
torsdag 12. mars 2020 
13:33 

Hei alle sammen.  

  

Under finner dere et ukesopplegg som elevene skal arbeide med hjemme.  

Vi ønsker at elevene følger dagsplanen. De er kjent med dette både i norsk og matematikk. De krysser av når oppgaven er gjort.  

  

Innloggingsinformasjon:  

  

Brukernavn RELEMO, SALABY og MULTI SMART ØVING:  

Brukernavn: S10 + initialer 

Passord: Dette kan elevene.  
  

OneNote: Innlogging på OneNote gjøres ved å logge inn på www.office356.com, med eleves e-post: brukernav@v-man365.no og elevens 

passord. Herfra kan dere klikke på OneNote-ikonet, og elevens egen OneNote-konto åpnes. 

  

I Skooler ligger ukeplanen/dagsplanene under Hjemmeundervisning uke 12.  

  

Ta kontakt med oss dersom noe er uklart på mail eller skoleSMS:  

  

Trude: trude.tangen.gustavsen@faerder.kommune.no for spørsmål om matematikk.  

Johanne: johanne.andersen.stensvold2@faerder.kommune.no for spørsmål om norsk.  

  

  

http://www.office356.com/


MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en 

bok, Salto eller Salaby  

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en 

bok, Salto eller Salaby  

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en 

bok, Salto eller Salaby  

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en 

bok, Salto eller Salaby  

Lese høyt for en voksen 

10 minutter hver dag i en 

bok, Salto eller Salaby  

Skriv minst 5 setninger til 

bildet. Husk stor bokstav 

og punktum. Skriv på PC 

eller i boka.   

 
  

Skriv minst 5 setninger 

til bildet. Husk stor 

bokstav og punktum. 

Skriv på PC eller i boka.  

 
  

Skriv minst 5 setninger til 

bildet. Husk stor bokstav 

og punktum. Skriv på PC 

eller i boka.  

 
  

Skriv minst 5 setninger 

til bildet. Husk stor 

bokstav og punktum. 

Skriv på PC eller i boka.   

 
  

Skriv minst 5 setninger 

til bildet. Husk stor 

bokstav og punktum. 

Skriv på PC eller i boka. 

  

10 minutter RELEMO 10 minutter RELEMO 10 minutter RELEMO 10 minutter RELEMO 10 minutter RELEMO 

Jobb 10 minutter: Øv 

på skriving SALABY 

Jobb 10 minutter: Øv 

på lesing SALABY 

Jobb 10 minutter: Øv 

på skriving SALABY 

Jobb 10 minutter: Øv 

på ordklasser SALABY 

Jobb 10 minutter: Øv 

på skriving SALABY 

Matematikk: Volum  

Multi smart øving - 10 

min. 

Matematikk:  

Multi smart øving –  

10 min. 

Matematikk: 

Multi smart øving  

10 min. 

Matematikk: Liter og 

desiliter  
Multi smart øving 10 
min. 

Matematikk: 
Multi smart øving 10 

min. 

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/saltos-bokhylle
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
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