
hjemmeskole onsdag 18.03.2020 

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 s. 105-10 i Zeppelin lesebok. Øv deg på å lese høyt med god flyt. Velg deg et avsnitt du 
øver ekstra godt på som du vil lese høyt for oss når vi ringer deg på torsdag. 
 

• Logg deg inn på Teams, svar på meldingen som ligger der.  
logg deg inn på Office 365, der finner du appen. 
 

Matte 

 

• Gjør s. 58, 59 og 60 i Multi 3b. 

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

-hvilke vinkler finner du? 

• kan du forklare hva parallelle linjer er? 
 

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

 

Uteskole:  

Gå ut på tur, minst en halv time.       Se etter vårtegn der du bor. Se etter blomster og 
knopper på trær og fugler. Kjenn om sola varmer, lukter det vår? 
Fortell om det du opplever, og hva du finner. Ta gjerne bilder også. 
Send på e-post til Dag eller Hannah. 
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       
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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 

 
 

For å komme inn i Teams: 
 

1. Logg inn i Office (som over) 
2. Gå inn på Teams      → 

3. Klikk på det turkise bildet av vekta, og vipps så er du inne       
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