
Arbeidsplan for hjemmeundervisning i uke 13   

 
 
Hei smartingene på 1.trinn.   
 
Tusen takk for hyggelige samtaler med dere alle sammen sist onsdag og 
torsdag.  
Vi fortsetter med hjemmeundervisning denne uken. Under finner dere arbeidsplanen med 
innholdet som skal gjøres. Denne planen er satt opp slik at det skal være lettere for dere å 
strukturere hverdagen som en slags skolehverdag. Vi skjønner at dette er en ny og spesiell 
situasjon for alle. Det viktigste er at dere får gjort litt skolearbeid hver dag, men dere trenger 
ikke å følge rekkefølgen på dagsplanen.  
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.   
   
Dere har nå fått utdelt brukernavn og passord til FEIDE-innlogging. Dette må brukes på noen 
av nettstedene dere skal jobbe på. Har du glemt brukernavn/passord, send oss 
en mail/skoleSMS.   
    
Vi vil ringe fast onsdag eller torsdag 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.  
 
På hjemmesiden under “Nytt fra 1.trinn” ligger det et viktig infoskriv fra ledelsen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeidsplan:  
 
Mandag Tirsdag  Onsdag Torsdag Fredag 

Norsk:  
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet. 

Matte: 
Gjør 1-2 sider i 
matteheftet. 

Norsk: 
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet. 

Matte: 
Gjør 1-2 sider i 
matteheftet.  

Norsk:  
Gjør 1-2 sider i 
norskheftet. 

Fysisk aktivitet 
Par-øvelser. Se 
lenke under. 

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

Fysisk aktivitet 
Stav navnet ditt 
med øvelsene. Se 
lenke under.  

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

Fysisk aktivitet 
Trill terning og 
utfør øvelsene. Se 
lenke under.     

Matte: 
Spill et brettspill, 
yatzy eller kortspill 
med en eller flere 
voksne/barn 
hjemme. 

Norsk: 
Salaby: Jobb med to 
av tekstene under 
"les og svar". Les 
teksten og svar på 
spørsmålene. 

Matte:  
Multi på nett: Jobb 
med oppgaver. 
Se informasjon og 
lenke under. 

Norsk: 
Kaleido: Jobb med 
oppgavene i 
kapittelet "Sekk og 
pennal" i ca. 20 
minutter.  

Matte: 
Salaby: Jobb med 
oppgaver. 
Se informasjon og 
lenke under. 
  

Lesestund 
Relemo: Velg en 
tekst som du leser 
3 ganger, tiden 
skal stå på 60 
sekunder. Velg en 
ordliste og gjør 
det samme. 

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

Lesestund 
Relemo: Velg en 
tekst som du leser 3 
ganger, tiden skal 
stå på 60 sekunder. 
Velg en ordliste og 
gjør det samme. 

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

Lesestund 
Relemo: Velg en 
tekst som du leser 
3 ganger, tiden skal 
stå på 60 sekunder. 
Velg en ordliste og 
gjør det samme. 

Husarbeid: Rydd 
rommet ditt. 

Sosialt: 
Ring/FaceTime en 
venn eller et 
familiemedlem.  

Praktisk: Øv på å 
knyte skolissene 
dine. 

Husarbeid: Gå ut 
med søpla.  

Husarbeid: Dekk på 
bordet til middag. 

  

Nettsider til arbeidsplanen: 
 

Norsk Matematikk 
• Salaby: Krever FEIDE-innlogging: 

https://skole.salaby.no/1-2 Klikk deg inn på 
"norsk" deretter "les og svar". Velg to tekster. Les 
teksten og svar på spørsmålene. 

• Kaleido: Jobb med oppgavene i kapittelet "Sekk 
og pennal" i ca. 20 minutter: https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1
126821 

• Multi på nett:  
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b  
Klikk deg inn på kap. 9. Velg D: "Tallene til 
20". Jobb med oppgavene 1 og 2. Oppgave 
3 kan du gjøre hvis du har lyst til å jobbe litt 
mer.  

• Salaby: Krever FEIDE-innlogging: 
https://skole.salaby.no/1-2  Klikk deg inn på 
"Matematikk", deretter "Mengde", deretter 
"I butikken". Gjør begge oppgavene 
("Handle med enere" og "Handle med 
tiere") 

https://skole.salaby.no/1-2
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126821
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126821
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/kaleido/seksjon.html?tid=1126821
https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/1b
https://skole.salaby.no/1-2


 
KRØ/Fysisk aktivitet 

• Mandag: Par-øvelser.  Få med deg en du bor sammen med og utfør øvelsene som blir gjort i 
videoen: https://youtu.be/81xSsrzG20E Utstyr du trenger: Noe du kan holde i hånda, for eksempel 
et sokkepar, liten bamse eller liten ball.  En lang gjenstand, for eksempel en meterstokk, 
moppeskaft, kosteskaft, pinne, skohorn e. l. 

• Onsdag: Stav fornavnet ditt med øvelsene jeg viser på videoene. Noen av bokstavene har samme 
øvelse. Hvis du har samme bokstav flere ganger i navnet ditt, gjentar du øvelsen. Jeg må for 
eksempel begynne med øvelsen C + D, A + B deretter R + S osv. fordi navnet mitt starter med Car…. 
(Caroline) Det står en enkel forklaringstekst på hver video, med antall sekunder eller repetisjoner, 
samtidig som jeg viser hvordan øvelsen skal gjennomføres: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEk6rDKAIko8c8xS7ZIJK1AzZ-N9X_nb  

• Fredag: Trill en terning 5 ganger og utfør øvelsene som hører til nummeret på terningen. 
Forklaringstekst og gjennomføring vises i video. Hvis du ikke har en terning hjemme, kan du skrive 
tallene 1-6 på lapper og trekke 5 lapper: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEk6rDKAIkqQzUMUu_N14gpEHuBu4mar 

 

 
Relemo Lesestund 

• Mengdetrening i lesing ved repetert lesing på 
www.relemo.no Krever FEIDE-innlogging: 
velg tekst (nivå 20 eller 25 vil passe for 
elevene, men hvis eleven leser gjennom hele 
teksten på første repetisjon må du velge et 
høyere nivå), 3 repetisjoner, tid 60 sekunder. 
Elevene leser i 1 min x 3 på hver tekst, dette 
for å øve mengde og få flyt i lesingen. 
Leseferdigheten vil øke i takt med 
mengdetreningen. Elevene må lese sammen 
med en voksen. Vi lærere kan følge med på 
leseutviklingen på en vurderingsside som 
kalles Conexus Engage. Se mer informasjon 
om Relemo under «Nytt fra 1.trinn» på 
skolens hjemmeside. 

 
NB! Ekstra viktig nå: Fortsette å øve på alle 
bokstavlydene slik at elevene ikke mister 
kompetanse de allerede har inne. Mange elever har 
ikke automatisert alle lyd-bokstav kombinasjonene. 
Dere foreldre kan høre de og/eller be elevene skrive 
de som en diktat (dere sier lyden og de skriver). Dere 
kan også øve bokstaver i tillegg til ord og tekst på 
www.relemo.no. 

Les minst 10 minutter i en valgfri bok 
onsdag og torsdag, eller bli lest for/hør 
lydbok i minst 15 minutter.  
• Hvis du ikke har bøker hjemme som 

passer å lese, kan du finne digitale 
bøker på denne nettsiden: 
https://digital.gan.aschehoug.no/bokbu
ssen  
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.  

• Du finner også flere digitale bøker ved å 
logge deg inn med FEIDE på 
https://skole.salaby.no/1-2 Klikk på 
"norsk" deretter "bibliotek" eller "Saltos 
bokhylle nivå 1-4". 
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Andre nettsider dersom du ønsker å jobbe mer: 
 

Norsk Matematikk Engelsk 

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

• Moava: https://www.moava.org/  
• Kaleido: https://kaleido1-

4.cappelendamm.no/kaleido/sek
sjon.html?tid=1126795&sek=112
6375 

• NRKSkole: 
https://www.nrk.no/skole/ 

• Salaby: 
https://skole.salaby.no/1-2  
(krever FEIDE-innlogging) 

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

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

• Repetisjonsoppgaver fra 
Multiboka 1A: 
https://podium.gyldendal.n
o/MNO1-4/1a 

 

• The Singing Walrus på 
YouTube, har mange 
morsomme og lærerike 
sanger på engelsk:-) 
https://www.youtube.c
om/user/SingingWalrus
Music 

 

  

  
 KRØ/Fysisk aktivitet K&H Fag/Tema 
• BlimE-dansen (fra 2013-2019): 

https://nrksuper.no/serie/blime/  

• Just dance: 
https://www.youtube.com/resul
ts?search_query=just+dance  
(Elevene er veldig glad i blant 
annet «Dragostea din tei», 
«Bailar», «Swish Swish», 
«Timber» og «Waka Waka») 

• Lær å tegne med Øisteins 
blyant på YouTube: 
https://www.youtube.co
m/channel/UCyDkjJdCyA
7zMMWjtJnUYZg 

• Her finner du enkel 
origami/papirbretting: 
https://www.youtube.co
m/results?search_query=
origami+easy 

• Verdensrommet: 
o  "Jet fra Bortom" på 

NRK super 
o Romvesenet "Paxi" 

på YouTube. 
• Naturfag: På klimaskolen 

finner man gode 
nettressurser om klima og 
miljø, ved å velge 
klassetrinn og fag på 
forsiden. Velg "Trinn 1-2" 
og "naturfag". 
https://www.klimaskolen.
no/ 

  
Lykke til med skolearbeidet denne uken. 

Vi er tilgjengelig på e-post, skoleSMS og telefon hvis det er noe dere lurer på! 

Hilsen Caroline og Kamilla  

 

Kontaktinformasjon:   
Caroline: Caroline.Paulsen@faerder.kommune.no - tlf. 93 46 30 39 (Telefontid mellom kl. 
10.00 – 14.00 mandag – fredag).  

  
Kamilla: kamilla.evenrud@faerder.kommune.no - tlf. 97 76 35 59 (Telefontid mellom kl. 
10.00 – 14.00 mandag – fredag). 
  
Vibeke: Vibeke.Gundersen@faerder.kommmune.no  - tlf. 95 82 29 04 (Telefontid mellom kl. 
10.00 – 14.00 mandag – onsdag). 
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