
hjemmeskole fredag 20.03.2020 

kontakt info  

Dag :      mob: 41445888 epost: Dag.Valskar@faerder.kommune.no 

Hannah mob: 97748395 epost: Hannah.Kennedy@faerder.kommune.no  

Ellen:      mob: 93447923 epost: Ellen.Marie.Thorvaldsen@faerder.kommune.no 

Kari:       mob: 41327787  epost: kari.aasbo@faerder.kommune.no 

Jorun:    mob 91892314 

 

NORSK 

 

• Les 30 minutter i egen bok. Velg en bok du har hjemme, eller gå inn på Salaby.no (logg inn 
med Feide. Gå til Byparken → Norsk → Bibliotek) og velg en bok der 

 

• Les om regler i den lyselilla boksen på s. 126. Lag minst tre regler for hjemmeskole og si 
noe om hva som kan skje hvis du ikke følger dem.  

• Hvilke andre regler vet du om som er viktig å følge? Skriv dem ned i en email og send til 
Hannah og Dag. 
 

 

Matte 

 

• Jobb 30 min på Multi smart øving. 

• Spill «hvem får størst sum» sammen med en i familien.  

Finn spillet her (det ligger i teams under filer, i matte mappa.) 

Hvem vant? 

• Husker du ukeleksa? En tredimensjonal figur.  
• Skriv på ark: lengde, bredde og høyde – hvilke geometriske figurer har du brukt? --- 

-hvilke vinkler finner du? 
 

Alle arbeidene i Matte sender du bilde av til Kari.       
Du sender også bilde av sidene i matteboka når du er ferdig. 
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Engelsk 

Gå inn på Stairs nettoppgaver: https://stairs1-

4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1110241 

Stairs 1-4 (2015): Stairs 3 

Numbers 1-20; Use your colours! Seasons; I'd like some jam, please! Can you wear jeans 

on your head? Vegetables; Twinkle, twinkle little star; I am strong! 

stairs1-4.cappelendamm.no 

 (du kan også søke opp Stairs 3). 

Jobb med Visit a farm og Pets i 20 minutter. Husk at du kan bruke Stairs textbook som 

hjelp. Les s. 76. Logg deg inn på Showbie (3rd grade english). Der kan du lytte til 

teksten hvis du vil. Les inn teksten på Showbie. Lykke til! 

 
 

 

Gym 

 
1. Koordinasjon med Marte. Gå inn på denne nettsiden og prøv å følge instruksjonenen 
minst to ganger. 
Dere må kanskje kopiere denne linken. 
https://livegymskole.no/treningstime/21831/2._koordinasjon-_med_marte 

 

2. Gjør en av utfordringene       

 

Og så en utfordring:  
Se på «fysisk aktiv hjemmeskole» nederst i planen. Hvem klarer å krysse ut alle i løpet av 

de neste 2 ukene? Fortell fortell       
 

 

dette skal du gjøre i løpet av uka: 
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• 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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