
Hei alle sammen. 

 
Vi er nå inne i en merkelig tid, der vi opplever svært uvanlige hverdager. En av de første oppgavene vi 

ønsket å gi elevene handler om nettopp den tiden vi er inne i (lese om Koronaviruset i Aftenposten 

Jr. sammen med en voksen). Mange takler situasjonen svært bra, men flere både barn og voksne, er 

urolige og bekymret. Det er derfor viktig at vi setter av tid til å snakke med barna og forsøker å gi de 

gode forklaringer på det de lurer på.  

 

Vi kommer til å legge ut nye arbeidsprogram hver dag, samtidig som noen oppgaver går over flere 

dager. Noe blir nytt for både elevene og oss lærere, men vi håper og tror at alle er positivt innstilt, og 

at vi klarer å gjøre det beste ut av det. Dersom noe stokker seg, eller dere lurer på noe, er det viktig 

at dere tar kontakt med oss.  

 

Vi skal nå begynne å bruke Office 365. Det blir viktig at elevene kan levere inn arbeidene sine digitalt. 

Dette er nytt for elevene, så vi regner med de trenger hjelp fra en voksen hjemme. Klarer ikke noen 

hjemme å hjelpe, får vi til mye sammen over telefonen        

 

I Office får elevene tilgang til sin egen e-post. Når de har logget inn kan de gå inn på Outlook, men 

det kan hende en voksen må hjelpe til med å sette inn riktig tidssone før alt virker som det skal.   

Vi ønsker å ha løpende kontakt med elevene, slik vi ville hatt gjennom en vanlig skolehverdag, og e-

post er en av måtene vi ønsker å gjøre det på.   

  

Som sagt, dette blir annerledes-dager, så ikke nøl med å ta kontakt med oss om dere har spørsmål! 

 

 

Hilsen alle oss på 3. trinn.

 



Arbeidsplan for mandag 16.03.2020: 

 

 

ikt 

 

• Logg deg inn på Office 365. Se instruksjonen nederst på neste side           

 

NORSK 

 

• Les artikkelen på s. 4-5 i Aftenposten Junior Nr. 12. Noen vil kunne lese alt for en voksen, 
og noen vil trenge hjelp av en voksen til å lese. Men husk at alle kan lese noe. Du finner 
Aftenposten Junior her: 
http://www.e-pages.dk/aftenpostenjunior/407/ 

• Snakk sammen om artikkelen dere nettopp leste. Lærte du noe du ikke visste fra før? Fikk 
du svar på noe du lurte på? Dukket det opp noen spørsmål du ikke hadde tidligere? 

• Send en mail til kontaktlæreren din og fortell hva du tenker om at skolen er stengt. Du må 
skrive minst 5 setninger. Sjekk nederst på neste side hvordan du sender mail. 
E-post adresse til: 
Dag: dag.valskar@faerder.kommune.no 
Hannah: hannah.kennedy@faerder.kommune.no 
 

 

matte 

 

• Multi 3b s. 53, 54 og 55 

 

 

 

http://www.e-pages.dk/aftenpostenjunior/407/
mailto:dag.valskar@faerder.kommune.no
mailto:hannah.kennedy@faerder.kommune.no


dette skal du gjøre i løpet av uka: 

 

• Fyll ut trivselsundersøkelsen. Den finner du her: https://forms.gle/s24yfUQqAkc37p4v7 
 
Du kan også logge deg inn på showbie for å finne undersøkelsen der.  

  

• Lær deg hva parallelle linjer er. Hva er kjennetegn på kvadrat, rektangel, trekant, 
parallellogram (antall sider, like lange eller?, antall hjørner, type vinkler). Bruk s. 49 i Multi 
3b. 
 

• Lag en 3 dimensjonal figur i papp. Eks: hus, bil, tårn, slott. Bruk fantasien. Du kan bruke 

tape for å lime den sammen. Maskeringstape fungerer godt.       skriv på et ark hvilke 
geometriske figurer du bruker, og hvilke vinkler du finner. Mål gjerne sidene også. Hvor 
lange, høye og breie er de? Ta et bilde av den og send til Kari. 
 

• Gå ut og lag land-art (Husker du ikke hva det er? Ta et kjapt søk på nett eller spør oss). Ta 
bilde av det du har laget og send til Dag eller Hannah. 
 

 

 

 

 

For å logge inn i Office365 må du gjøre 

følgende: 
1. Åpne nettleseren (Chrome, Safari el.l) 
2. Skriv inn nettadressen: www.portal.office.com 
3. Skriv inn brukernavn: s11xxxxx@v-man365.no (xxxxx=to bokstaver fra fornavn og tre 

bokstaver fra etternavnet sitt, som ved innlogging på Multismart Øving) 
4. Velg Feide 
5. Skriv inn brukernavn og passord (passord = Lindhøy2011) 

 
GRATULERER! Nå har du logget deg inn i Office 
 
 

For å sende mail: 
1. Logg inn i Office (som over) 
2. Gå inn på Outlook     → 
3. Skriv mail til kontaktlærer 
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