
 
                   Håper alle har hatt en fin påskeferie, og at dere 
                   fortsatt er friske! 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt  

 
 

2.påskedag 

                     Matte 
Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og svar 
muntlig på spørsmålene. 
 

Norsk 
Skriv brev til Vero 
og Paddy, og 
fortell om 
påskeferien din.  
Du kan vise/lese brevet til 
Vero og Paddy i 
gruppechatten i Teams 

onsdag/torsdag        
 
Skriv ned 3 tips til hva man 
kan gjøre dersom man kjeder 
seg hjemme, og 3 ting du 
gleder deg til å gjøre når 
skolen åpner igjen. Dette skal 
du fortelle til de andre når vi 
møtes i Teams. 

Husk gruppesamtale i Teams 
onsdag/torsdag! 

 
Matte 

Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og svar 

muntlig på spørsmålene. 
 

 
          UTESKOLE/PALS 
Gå en tur i nærområdet ditt.. 
Finn 3-5 steiner du skal skrive 
hyggelige ting på. Legg 
steinene på steder der folk 
kan se dem når de går forbi 
huset ditt. 
 
 
 
 
 
 
Det er godt å glede andre med 
noen fine ord!  

Husk gruppesamtale i Teams 
onsdag/torsdag! 

 
Matte 

Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og svar 

muntlig på spørsmålene. 
 
 
Logg inn på Salaby med Feide: 
https://skole.salaby.no/1-
2/matematikk/minus 
Gjør oppgavene: «Mattepop» 
og «Fishrace». 
 
 
                     Norsk 
Gjør minst en side i 
stavskriftboka. Husk riktig 
skriveretning og blyantgrep! 
Følg linjene og skriv så pent du 
klarer. 

                    Matte 
Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og svar 
muntlig på spørsmålene. 
 
                     Tema 
Jobb videre med Bukkene 
Bruse i den lilla 
dybdelæringsboka, hvis du 
ikke er ferdig. 
 
Hvis du er ferdig med 
Bukkene Bruse, eller vil gjøre 
mer: 
Skriv et eventyr for hånd eller 
på PC. Du velger selv hva det 
skal handle om. Husk å bruke 
noen av kjennetegnene. Les så 
gjerne eventyret for et 
familiemedlem eller et 

kjæledyr/kosedyr       
 
 

Fysisk 
aktivitet 

 
 

Danseøkt: 
https://livegymskole.no/trenin
gstime/21682/surf_og_plukk_
epler-_med_helene 
 
 

Balansetrening:  

https://livegymskole.no/trenin

gstime/20855/1._balanse_me

d_linda 

Bli med på jungeleventyr: 
https://livegymskole.no/trenin
gstime/21839/jungeleventyr-
_med_aurora 

Just dance: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=f3XyYOLfTU4 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gCzgc_RelBA 

 

2. trinn - Uke 16: Hjemmeundervisning 
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2.økt       
 
 
 
  

Engelsk 
Du skal jobbe med engelske 
oppgaver i Stairs 1+2 bok. 
Denne uka begynner vi med et 
nytt tema “FARM”: 
s. 88 (se på bilder og øv på å 
lese de engelske ordene om 
“Farm”). 
s. 90 (fargelegg dyr og skriv 
riktig navn under bildene). 
s.92 (øv på å lese ordene til 
sangen “Old MacDonald had a 
farm”).  
Syng så sangen på denne 
nettsiden.  
 

 
 

                     Matte 
Logg inn med Feide, og jobb 
minst 20 minutter på Multi 
Smart Øving.  

 
 

                 Naturfag 
Logg inn med Feide på: 
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og «Våren». 
Se filmsnutt (følg godt med!) 
og svar på oppgavene. 
 
 
 
 
 

         Kunst og håndverk 
Logg inn med Feide på Salaby 
https://skole.salaby.no/1-
2/kunst-og-handverk/farger. 
Velg «Kunst og Håndverk» –> 
«Farger» -> «Les om farger». 
Du vil nok bli overrasket over 
hvordan man laget farger før i 
tiden.  
 
Du skal så male eller tegne et 
bilde med varme eller kalde 
farger. Hvilket motiv passer til 
varme/kalde farger? 

 
 

                   Musikk 
Øv på sangen «Sammen 
alene» minst to ganger. 
 
                  Naturfag 
Eksperiment: 
«Vask hendene med såpe!» 
har du nok hørt mange 
ganger, men hvorfor? 
Test selv! 
Du trenger:  
- En bolle med vann  
- Pepper («bakterier») 
- Oppvasksåpe 
 
Slik gjør du:  
1. Ha litt vann i en bolle og 
dryss pepper over.  
2. Ta fingeren din (uten såpe) i 
vannet. Hva skjer? 
(«Bakteriene» fester seg til 
fingeren)  
2. Ha en dråpe oppvasksåpe 
på fingeren din, og ta fingeren 
så i vannet. Hva skjer nå med 
«bakteriene»? 

Lese-
stund 

Husk Norli junior 

lesekonkurranse       

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok)  

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

 
 

 
Tips til 
andre 
ting å 
gjøre: 

 Gjør oppgavene som hører til dagen på https://www.lesekloden.no/idag/.  
 Få ut litt energi med dette treningstilbudet: https://livegymskole.no/ eller http://www.aktivogglad.no/ (Brukernavn: aktiv. Passord: aktiv) 
 Lytt til illustrerte lydbøker på Salaby (https://www.salaby.no/) eller Skolen (https://skolen.cdu.no/). 
 Natursti/ skattejakt/ hinderløype i hagen. 
 Bake: les oppskrifter, lær om måleenheter. 
 Skriv et brev til en du er glad i! Det er veldig hyggelig å motta post i disse dager       
 «Øisteins blyant» på NRK Super/Youtube. 
 Uteskole i hagen: spikke, utelunsj, rake løv osv. 
 Jobb i hobbybøker, perle, pusle puslespill, plastelina, fingerstrikke, lære å strikke med pinner. 
 Spill brettspill eller lek butikk med noen i familien. 
 Jobb så mye du vil i Creaza og på Multi Smart Øving! 
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 Finn et eksperiment du kan gjøre hjemme her https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/ eller her 
https://www.forskerfabrikken.no/eksperimenter/. 

 

Informasjon: 

Håper alle har hatt en fin påskeferie i nærområdet! Selv har vi vært mye ute i det fine været med familiene våre. Det gjorde godt for kropp og sjel       
Skolen og SFO åpner for 1.-4.trinn 27.april, og vi er nå i gang med å planlegge hvordan det skal foregå på en trygg måte for elever og ansatte. Det er mange hensyn å 
ta, mye å sette seg inn i og et «puslespill» å legge opp med tanke på organisering av mindre og faste grupper. Vi venter spent på retningslinjene for skolen, som 
utarbeides i disse dager og skal være klare 20.april.  

I løpet av onsdag/torsdag vil vi ha videosamtaler med alle elevene, i grupper på ca. 4 elever. Vi sender ut sms ang. tidspunkt barna må være pålogget i Teams. Gleder 
oss til å se alle sammen i løpet av uka. Både Vero, Paddy, Hanne og Kamilla er med på hver gruppesamtale       

Klassen er påmeldt Norli junior sin lesekonkurranse. Vi håper at alle blir med og leser for klassen. Her er hele klassen på lag! Elevene lager en profil her: 
https://www.norlijunior.no/?nybruker. Etterpå er det viktig at de registrerer klassekoden: KFAY  
Hvis barnet ditt strever med lesemotivasjonen, kan dette være til stor hjelp! 

Vi er tilgjengelige på telefon/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       

 
  
 

 

Norsk Jeg kan skrive sammenhengende stavskrift.  
Jeg skriver med riktig blyantgrep.  
Jeg kan skrive fulle setninger (Stor bokstav og punktum) 

Matematikk Jeg kan addere/subtrahere et tosifret tall med et ensifret tall, med og uten tierovergang. 

Jeg kan forklare hva minus (subtraksjon) og pluss (addisjon) betyr. 

Jeg kan forklare hva likhetstegnet (=) betyr. 

Jeg kan forklare hva dobling/halvering betyr. 

Engelsk Jeg kan noen dyrenavn på engelsk (I can name some animals at the farm). 

PALS/ 
SmArt 

Jeg tar ansvar for skolearbeidet, og for å hjelpe til hjemme. 
 
To styrker å ta med seg i denne i tiden: 

  
 

LÆRINGSMÅL 

https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/
https://www.forskerfabrikken.no/eksperimenter/
https://www.norlijunior.no/?nybruker


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

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 Siw, Jurgita, Hanne og Kamilla       
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