
 
Vokaler og konsonanter 
Øve på å bruke stemmen  
Gjenfortelle for å forstå 

 

Hjemmeundervisning: Skoledagen er delt opp i: 1.økt, 2.økt, fysisk aktivitet og 3.økt. 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Gjør dagens oppgaver på 
LESEKLODEN: 
https://www.lesekloden.no/id
ag/ 
 
 

Norsk: 
1.Les sammen med en voksen 
Kaleido lesebok s. 68-71. 
Svar på spørsmålene på hver 
side. 
 
2.Gjør sammen med en 
voksen Kaleido arbeidsbok s. 
44-46.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gjør dagens oppgaver på 
LESEKLODEN: 
https://www.lesekloden.no/ida
g/ 
             
 

Norsk: 
1.Les sammen med en voksen 
Kaleido lesebok s. 72-75. 
Svar på spørsmålene på hver 
side. 
 
2.Gjør sammen med en voksen 
Kaleido arbeidsbok s. 47-48. 
 
 

 
Engelsk:  

1.Se denne: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pZWBLOVariE 
2. Syng med: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=aVSnDZHNEQc 
3. Jobbe i Stairs, si ordene: 
https://stairs1-4-
nynorsk.cappelendamm.no/opp
gavetre/flashcardsamling.html?
tid=2086344&sec_tid=1933024 
 

Gjør dagens oppgaver på 
LESEKLODEN: 
https://www.lesekloden.no
/idag/ 
 

 
Norsk: 

1.Les sammen med en 
voksen Kaleido lesebok 
s.76-78. 
Svar på spørsmålene på 
hver side. 
 
2.Gjør sammen med en 
voksen Kaleido arbeidsbok 
s.49-51. 
 

 
 
 
 

Musikk: 
Kan du fremdeles sangen 
utenat?  
https://nrksuper.no/progra
m/DVSF65300918 
«Bli med heim» 
 

Gjør dagens oppgaver på 
LESEKLODEN: 
https://www.lesekloden.no
/idag/ 

 
 

Norsk: 
1.Les sammen med en 
voksen Kaleido lesebok 
s.84-87.  
Svar på spørsmålene på 
hver side. 
 
2. Gjør sammen med en 
voksen Kaleido arbeidsbok 
s.54-55. 
 
 
 
 
 
 
 

Kunst og håndverk: 

Brett papirdue. Disse er 
veldig fine å henge i en 
tråd i vinduet. Se filmen 

under: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=L6ciLmiEfg0 
  

Gjør dagens oppgaver på 
LESEKLODEN: 
https://www.lesekloden.no
/idag/ 

 
 

Norsk: 
1.Gjør sammen med en 
voksen Kaleido arbeidsbok 
s.52-53.  
På s.53 skriver du din egen 
ønskeliste med tegning. 
Husk at alle linjene skal 
brukes! 
 
2.Skriv en kort fredagsmail 
til Line:  
1.Fortell om noe morsomt 
du har gjort denne uken 

      og noe nytt du har 
lært.  
2.Skriv en setninger med 
minst tre diftonger. 
 
 

Naturfag: 
Eksperiment: 
«Vask hendene med såpe!» 
har du nok hørt mange 
ganger, men hvorfor? 
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Test selv! 
Du trenger: 
- En bolle med vann 
- Pepper («bakterier») 
- Oppvasksåpe 
Slik gjør du: 
1. Ha litt vann i en bolle og 
dryss pepper over. 
2. Ta fingeren din (uten 
såpe) i 
vannet. Hva skjer? 
(«Bakteriene» fester seg til 
fingeren) 
2. Ha en dråpe 
oppvasksåpe 
på fingeren din, og ta 
fingeren 
så i vannet. Hva skjer nå 
med «bakteriene» 

Fysisk 
aktivitet 

Dette er morsom trim! Heia 
2.trinn og de voksne hjemme! 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ymigWt5TOV8 
 
 
 
Knyte skolisser! 
Lukke glidelåsen på jakken! 

Syng og øv på dansen: 
https://nrksuper.no/serie/blime
/MSUB04000216 
 
Knyte skolisser! 
Lukke glidelåsen på jakken! 

Syng og øv på dansen: 
https://nrksuper.no/serie/s
angfoni/MSUS49000315/se
song-1/episode-3 
«Jeg gikk en tur på stien.» 
 
Knyte skolisser! 
Lukke glidelåsen på jakken! 

Dans til «Just dance» på 
Youtube i ca. 15 minutter. 
Dans gjerne med noen i 
familien! 
 
 
Knyte skolisser! 
Lukke glidelåsen på jakken! 

Hjelp til med husarbeid.  
For eksempel: ta ut av 
oppvaskmaskinen/ dekke 
på bordet/ brette klær/ gå 
ut med søpla. 
 
Knyte skolisser! 
Lukke glidelåsen på jakken! 

 

2.økt Matematikk: 
 

1.Gjør s. 31 – 32 i Multi. 
2.Gjør Multi Smart Øving i 12 
minutter.  

 
 
 
 

Matematikk: 
 

1.Gjør s. 33 – 34 i Multi. 
2.Gjør Multi Smart Øving i 12 
minutter.  

 
 

 
 

Matematikk: 
 

1.Gjør s. 37 – 38 i Multi. 
2.Gjør Multi Smart Øving i 
12 minutter.  
 
 
Valgfritt:  
Se på MK-X 

Matematikk: 
  

1.Gjør s. 39 – 40 i Multi. 
2.Multi Smart Øving i 12 
minutter. 
 
Valgfritt: 
Jobb med 
regnestrategier: Tell fra 

Matematikk: 
 

1.Gjør s. 41 – 42 i Multi. 
2.Gjør Multi Smart Øving i 
12 minutter.  
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Øv på å telle med 2, 3, og 5 av 
gangen.  
 
Bruk disse sangene: 
https://www.youtube.com/watch?v=NOfYpqV

qsHs (2-gangen) 
https://www.youtube.com/watch?v=YxWXaK

USjck (3-gangen) 
https://www.youtube.com/watch?v=6mN284vi

WEY (5-gangen) 

 

https://nrksuper.no/serie/mk-
x/MSUS49000313/sesong-

1/episode-3 (halvering) 
 
https://nrksuper.no/serie/mk-
x/MSUS49000513/sesong-
1/episode-12 (halvering 2) 
 
https://nrksuper.no/serie/mk-
x/MSUS49001213/sesong-
1/episode-8 (dobling) 

 

det største tallet, Likning 
og Tiervenner i ca. 20 min 
her:  
http://regnemester.cdu.no/ind
ex.html 
 

3.økt 
 

Lesestund i  
15   

minutter. 

https://skolen.cdu.no/ 
Gå til: 2.trinn-norsk-bibliotek.  
Her finner du noe du har lyst til å 
lese! 
 
Eller du kan lese bøker fra 
BOKbussen: 
https://digital.gan.aschehoug.no/
bokbussen/ 
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https://skolen.cdu.no/ 
Gå til: 2.trinn-norsk-
bibliotek.  
Her finner du noe du har 
lyst til å lese! 
 
Eller du kan lese bøker fra 
BOKbussen: 
https://digital.gan.ascheh
oug.no/bokbussen/ 
 

https://skolen.cdu.no/ 
Gå ti:l 2.trinn-norsk-
bibliotek.  
Her finner du noe du har 
lyst til å lese! 
 
Eller du kan lese bøker fra 
BOKbussen: 
https://digital.gan.ascheh
oug.no/bokbussen/ 
 
 

https://skolen.cdu.no/ 
Gå til: 2.trinn-norsk-
bibliotek.  
Her finner du noe du har 
lyst til å lese! 
 
Eller du kan lese bøker fra 
BOKbussen: 
https://digital.gan.ascheho
ug.no/bokbussen/ 
 
 

      

Tips til 
andre 
aktiviteter: 

 
 Bake: les oppskrifter, lær måling. 
 Skriv et brev til en du er glad i!  
 Jobb i hobbybøker, perle, pusle puslespill, plastelina, fingerstrikke, lære å strikke med pinner. 
 Spill brettspill eller lek butikk med noen i familien. 
 Finn et eksperiment du kan gjøre hjemme her: https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/. 
 Les bøker eller lytt til lydbøker i biblioteket: Salaby: https://skole.salaby.no/1-2/norsk Skolen:https://skolen.cdu.no/ 
 Fine øvelser med blant annet høyfrekvente ord: http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/ 
 Relemo: https://relemo.conexus.no/login/index.php 
 Aftenposten jr.: https://www.aftenposten.no/kampanje/aftenpostenjunior/ 
 I Brettboka er det også mange bøker: https://brettboka.no/about 
 Jobbe med oppgavene: https://www.lokus.no/open/questelevnettsted12/In-the-classroom 
 Matematikk på Salaby: https://skole.salaby.no/1-2/matematikk 
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Informasjon: 

Hei alle sammen! 
 

• Nå gleder vi oss veldig til å treffe dere igjen på skolen mandag 27.april.  

• Det vil det komme en del informasjon i løpet av uken om skolestart på mandag 27.april. 

• Det er viktig at alle sjekker daglig skolens hjemmeside, klassens hjemmeside og Færder kommunes hjemmeside.  

• Vi håper denne siste uken med hjemmeskole blir en god uke for alle sammen! Kontaktlærer vil ringe sine kontaktelever i løpet av uken. Dersom det er noe du 
lurer på før vi ringer, så er det bare å ta kontakt med oss! 

 
 

• Telefonnumre barn kan ringe hvis de trenger å prate med noen (andre enn kontaktlærer – vi kan også ringes): 

• Marit (helsesykepleier): 957 78 036 

• Alarmtelefonen for barn og unge: 116111, nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 
• Husk at all sykdom må meldes til kontaktlærer. 

 

 

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:  
Tlf.: 97725319 
 
Kontaktlærer Line Høvik Zondag: 
e-post: line.hovik.zondag@faerder.kommune.no                                 
Tlf.: 95995453 
 

 

https://www.116111.no/
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
mailto:line.hovik.zondag@faerder.kommune.no


Vennlig hilsen Lene, Vebjørn og Line 


