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 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag  
1.økt Matematikk Norsk 

  

Matematikk 
 

Naturfag  
 
 
Uteskole:  
  
Vi går til  
Øya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
 
 
 
 

Norsk 
 
 

Norsk/  
Vi er ute i 
skolegården på 
tildelt område  

Norsk  
 

Naturfag 

Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt 
 

Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt Vi er ute i 
skolegården 
på tildelt 
område  

Norsk/  
Vi er ute i 
skolegården på 
tildelt område 
 
 

Vi er ute i 
skolegården 
på tildelt 
område  

Vi er ute i 
skolegården 
på tildelt 
område 
 
  

LEKSER: 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Leselekse i 
Kaleido 
lesebok hver 
dag:  
 
Du skal øve 
til du har god 
flyt. 
 
Gjenfortelle 
for å forstå 

 
Les sammen 
med en voksen 

 

s.110-113 

 
Svar på 
spørsmålene 
på hver side.  

 
Les sammen 
med en voksen 

 

s.114-115 

 
Svar på 
spørsmålene 
på hver side. 

 
Les sammen 
med en voksen 

 

s.116-117 

 
Svar på 
spørsmålene 
på hver side. 
 

 
Les sammen 
med en voksen 

 

s.118-119 
 
Svar på 
spørsmålene 
på hver side. 

 
Les sammen 
med en voksen 

 

s.120-122 
 
Svar på 
spørsmålene 
på hver side. 

 
Lesekloden: 

 
https://www.
lesekloden.no
/idag/ 
 

 

https://www.l
esekloden.no/i
dag/ 

 

https://www.l
esekloden.no/
idag/ 

 

https://www.l
esekloden.no/
idag/ 

 

https://www.l
esekloden.no/i
dag/ 

 
Vi skal prøve å lære oss denne dansen til 17.mai: 

https://nrksuper.no/serie/dans-til-dovre-faller/MSUM07100720 
 

 

Informasjon: 

 

Det var veldig, veldig hyggelig å se elevene igjen! Vi hadde fine dager på uteskole! 
 

• Alle skriftlig arbeider fra perioden med hjemmeskole skal tas med til skolen på mandag. 
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• Kaleido lesebok må ligge i sekken hver dag. Vi skal også bruke den på skolen. 

• Fremdeles må alle ha med eget pennal hver dag.  

• Kartleggingsprøve i lesing fra Udir gjennomføres på tirsdag. Mer info på hjemmesiden til 

udir.no.   

• På fredag går vi til Øya på uteskole. Alle tar med i sekken: matpakke, vannflaske, frukt, 

varm kakao/te/toddy på termos, sitteunderlag, skiftetøy.  

• Gruppene (rød og blå) for uke 19 ligger på vår hjemmeside og i Skooler.  

• Emil (lærer) er i fødselspermisjon.  

• Viktig beskjed fra ledelsen og SFO: Elever som ikke er på SFO, må møte på 

oppstillingsplassen sin kl.08.30. Vi ønsker ikke at disse elevene kommer tidligere for å 

unngå lek på tvers av gruppene. Rød gruppe stiller opp under vinduet til klasserommene. 

Blå gruppe møter ved flaggstangen.  

• Mengdetrening i lesing! Les! Les! Les! Kos dere sammen med bøker!  

• Vaksine for 2.trinn 20.mai. Se infoskriv fra helsesykepleier.  

• Husk utviklingssamtaler på tirsdag. 

 

 

Skolens hjemmeside: 
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole 

 

SkoleSMS:  
Send [trinn] [tekst] til 59444203               Eks:                      2Per er syk i dag. Hilsen Kari.  
 

Kontaktlærer Lene Vestheim: 
e-post: lene.sverresdatter.vestheim@faerder.kommune.no          

Tlf.: 99334316 

 

Kontaktlærer Vebjørn Mørken:                           
(E-post kommer senere) 

Tlf.: 97725319 

 

Kontaktlærer Line Høvik Zondag: 

e-post: line.hovik.zondag@faerder.kommune.no                                 
Tlf.: 95995453 

 

Vennlig hilsen Lene og Line 
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