
 
 
TEMA: «Det var en gang…»  
  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Tema 
Du skal logge deg inn på Creaza med 
Feide-innlogging: 
https://www.creaza.com/home?didLo
gin=true 
 

Der skal du gjøre deg kjent med 
programmet “Cartoonist”, før du skal 
lage et digitalt eventyr. Forslag: 
«Rødhette og ulven» eller «Bukkene 
Bruse», som vi har jobbet med til nå 
og som det finnes god tilgang på i 
Cartoonist. Se denne læringsfilmen 
før du setter i gang: https://vestfold-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/skoka
win_v-
man365_no/EXG2v36bX99El3w1W5Ok-
TgBcTHi7nZGloamhxi1vtKNEg?e=RZqEjn  
 

Du kan pause filmen, starte på nytt 
osv. etter behov. For ytterligere hjelp: 

henvend deg til kontaktlærer       

              Tema 

Du skal logge deg 
inn på Creaza med 
Feide-innlogging: 
https://www.creaza.
com/home?didLogin
=true 
 
Der skal du fortsette 
på ditt digitale 
eventyr i 
“Cartoonist”.  Jobb i 
minst 30 min. 
 
 

 

Norsk 

Logg deg inn på Salaby 
med Feide-innlogging.  

Klikk på Norsk – LES OG 
SVAR, og velg ut to 

tekster (Lesetekster/ 
faktatekster) hvor du 
skal lese og svare på 
tilhørende spørsmål.  

Kunst og håndverk 
Lær å tegne 
eventyrslott: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=b5FPpwk
SCBs 
Bruk gjerne linjalen 
din! 
Hvilke geometriske 
former består slottet 
ditt av? 
Send bilde og svar på 
spørsmålet til din 
kontaktlærer på mail 
eller sms i løpet av 
dagen. 
Vi gleder oss til å se 

slottet ditt       
 
 

PALS/SmArt 
Ring en du er glad i. For 
eksempel besteforeldre 

eller en venn        

Tema 
Creaza (PC/ iPad) 
Du skal logge deg inn på 
Creaza med Feide-
innlogging:  
https://www.creaza.com
/home?didLogin=true 
 
Der skal du fortsette på 
ditt digitale eventyr i 
“Cartoonist”.  
 
Vi viser eventyret for 
hverandre når vi er 
tilbake på skolen. Det blir 
veldig spennende! 

 

Fysisk 
aktivitet 

Dans BlimE- dansen 

https://nrksuper.no/blime/laer-blime-
dansen-2019-12148 
 
 

Dans til «Just dance» 
på Youtube i ca. 15 
minutter. 
 

Gå en tur ut og let etter 
vårtegn i hagen.  
Send et bilde av 
vårtegn på sms/mail til 
kontaktlærer i løpet av 
dagen. 
Dette skal vi bruke når 
vi er tilbake på skolen. 

Hjelp til med husarbeid,  
for eksempel 
støvsuging/gulvvask/ta 
ut av 
oppvaskmaskinen. 

Dans til «Just dance» på 
Youtube i ca. 15 
minutter. 
 

2. trinn - Uke 12: Hjemmeundervisning 
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2.økt Matte 
Jobb 20 minutter på Multi Smart 
Øving. Logg inn med Feide. 
https://tibet.gyldendal.no/access/logi
n?site=multismartoving 
 

Samfunnsfag 
Gå til temasiden om virus på Salaby 
Les «Om virus» sammen med en 
voksen: https://skole.salaby.no/laer-
om-virus/laer-om-virus-1-4 
Snakk sammen om teksten og 
vanskelige ord. 

Engelsk 
Du skal øve på 
ordene om 
skolegård på 
engelsk. Etter det 
gjør du oppgaven 
“test deg selv”: 
https://skole.salaby.
no/1-2/engelsk/my-
school/learn-the-
names/schoolyard 

Matte 
Spill kort eller brettspill 
sammen med 
søsken/foresatte.  
Yatzy – hvor elevene 
selv adderer prikkene 
på terningene er helt 

topp       
  

 

Matte 
Jobb 20 minutter på 
Multi Smart Øving. 
Logg inn med Feide. 
https://tibet.gyldendal.
no/access/login?site=m
ultismartoving 
 

Musikk 
Øv på sangen «Langt å 
gå» 

https://www.youtube.c
om/watch?v=WdeJLkP-
OFg 

                      Norsk 

Skriv en kort fredagsmail 
til kontaktlæreren din: 
«Hvordan har uken 
vært?» 
«Hvordan har du vist 
omsorg og kreativitet 
denne uken?» 

«Hvem ringte du til i 
går?» 

 

Lesestund 15 minutter høytlesning  
(valgfri bok) 

Lytt til valgfri lydbok 
på Salaby (under 
Norsk) 

15 minutter 
høytlesning  
(valgfri bok) 

 

15 minutter 
høytlesning  
(valgfri bok) 
 

Lytt til valgfri lydbok på 
Salaby (under Norsk) 
 

GOD HELG!       
 

Informasjon: 

Dette er en helt spesiell situasjon, og vi må gjøre det beste ut av det sammen! Vi legger opp til mange digitale og praktiske oppgaver de kommende ukene. 
Det er ikke nødvendig å hente bøker på skolen - foreløpig.  

For at barna ikke skal komme i “feriemodus” er det viktig at de har skolearbeid hver dag. Vi ber derfor om at dere følger dagsplanene, og ikke gjør arbeid 
for flere dager på en gang.  

Vi har full forståelse for at mange nå står i en hektisk hverdag med hjemmekontor og hjemmeundervisning av egne barn på samme tid, og har forsøkt å 
legge opp til en overkommelig mengde hjemmearbeid. Gi oss beskjed raskt dersom barnet ønsker flere/større utfordringer, eller dere har forslag til 
læringsaktiviteter. Dette er nytt for oss alle!  
Vi er i en tid hvor det er naturlig at barna i større grad bidrar i hjemmet, så snakk gjerne med barna om hvordan familiemedlemmene kan bidra og 
samarbeide for gode uker fremover. Elevene har nok gode forslag til hvordan de selv kan bidra       

For å sikre samtlige elevers læringsutbytte best mulig i tiden fremover, kontakter vi hjemmet per telefon dersom vi ser at dagsoppgavene ikke følges.  

Det er mulig vi er optimistiske når det gjelder å lære seg Cartoonist i Creaza, men vi tror det for de fleste vil gå veldig greit hvis de får pusle litt med 
dette. 3.trinn har med stor entusiasme jobbet i programmet, og det har gått overraskende lett og vært veldig gøy. Barn lærer seg ofte nye digitale 
verktøy raskere enn oss voksne. Håper dette er en oppgave elevene synes er lystbetont å jobbe med denne uka       Moro hvis foresatte deltar i 
oppgaven også, gjerne med stemmer til figurene, men det er selvsagt valgfritt. Ta kontakt med oss hvis det er behov for assistanse eller et annet 
alternativ for ditt barn. Eventyret vises frem for klassen når vi er tilbake på skolen. 
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Det er anbefalt fysisk aktivitet hver dag. Forslag til aktiviteter som kan gjøres i hjemmet: 

• Hinderløype (over sofa, under stol/bord, og forbi andre hindere i hjemmet/hagen) 

• Balansetrening, som å stå på et bein mens man gjør andre ting (eksempelvis pusser tenner)  

• Hode, skulder, kne og tå  

• Danse 

• Gå/hoppe/hinke/løpe rundt huset 

• Hjelpe til med husarbeid  

Ta med barna i matlagingen! Det er det masse læring i: både lesing, matematikk og praktiske øvelser. På https://www.matstart.no finner dere mange fine 

oppskrifter tilpasset barn! 

Vi oppfordrer til høytlesning hver dag! Les gjerne eventyr       Ved å lese høyt for barnet eller at barnet leser selv tilegner barnet seg språklig kompetanse, 
som ordforråd, grammatisk forståelse og leseforståelse. Lesing er derfor vel anvendt tid når elevene skal fylle en skoledag hjemme. På Salaby 
(https://www.salaby.no/ under faget norsk) og på SKOLEN til Cappelen Damm (https://skolen.cdu.no/) finner dere også et bibliotek med mange illustrerte 
lydbøker.  

For dere med barnehagebarn hjemme, er nå også Salaby Barnehage åpen for alle – uten innlogging https://barnehage.salaby.no/ 

Hvis noen skulle være i tvil: Foreldremøtet og utviklingssamtaler utgår. 

Vi er tilgjengelige på telefon og mail, og hjelper gjerne til med det vi kan! Bare ta kontakt!  
Kamilla har selv to barn hjemme, men svarer så fort hun har anledning       

Ta godt vare på hverandre, og hils barna så mye fra oss!  
Husk at all sykdom må meldes til kontaktlærer. 

 

   

 
 

 

 

Norsk Jeg kan lage et digitalt eventyr i Creaza.  
Jeg forstår hva jeg leser, og kan svare på spørsmål til teksten jeg har lest. 

Matematikk Jeg kan finne og lage symmetriske mønstre. 
Jeg vet hva symmetrilinje er og kan finne symmetrilinjen i figurer. 
Jeg kan addere/subtrahere et tosifret tall med et ensifret tall med/uten tierovergang. 

LÆRINGSMÅL 
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Engelsk Jeg kan beskrive ting som finnes i skolegården på engelsk (I can describe things in my schoolyard). 

Samfunnsfag Jeg kan forklare hva et virus er. 

Naturfag Jeg kan finne vårtegn i nærområdet. 

PALS/ 
SmArt 

Jeg tar ansvar for skolearbeidet. 
 
To styrker å ta med seg i denne tiden: 

  
Snakk sammen om hvordan du kan vise omsorg og kreativitet i tiden fremover. 
 

 

Skolens hjemmeside: 
www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole  

 

SkoleSMS (ved sykdom eller andre beskjeder til dagen – send sms før kl.08.00 med fraværsgrunn):  
Send [trinn] [tekst] til 594 44 206. Eks: «2 Per er syk i dag. Hilsen Kari.»  
 

Kamilla: 
e-post: kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no                  
Tlf.: 920 47 294 
 

Hanne: 
e-post: hanne.deberitz@faerder.kommune.no                                       
Tlf.: 454 12 316 

 

 

Vennlig hilsen Hanne og Kamilla 
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