
Uke 14: Hjemmeundervisning og arbeidsplan for 3. trinn   

                                                
Hei dere! 
 

Da er vi godt i gang med Teams. Vi har hatt både klasse-chat og video-chat med hver og en 

av dere. Det er så hyggelig å ha kontakt med dere elever igjen. 😊 😊 😊  
I løpet av denne uka vil vi gjennomføre video-chat i små grupper i løpet av onsdag og 
torsdag mellom kl.10-11 og 13-14. Vi sender dere en chat i god tid og avtaler klokkeslett. 
 
Dette gjelder for Teams videre: 
 
-Teams må sjekkes hver dag. Logg på om morgenen ca.kl.09.00 og se om det ligger 
beskjeder til deg. Logg på igjen i løpet av dagen for å se om det har kommet beskjeder. 
-Elevene kan chatte og video-chatte med hverandre, men husk at dette først og fremst er 
et verktøy til skolebruk. Samarbeid gjerne med en annen på trinnet eller i små grupper.  
-Teams er ikke et sted for å sende “tulle-meldinger” i små grupper eller med hverandre.  
-Elevene kan chatte med oss lærere mellom kl.09-12 hvis de lurer på noe. Vi svarer så fort 
vi har anledning. 
-Vi lærere tar kontakt ved video-chatter. Ønsker du å video-chatte med læreren, så send 
en forespørsel i chat. 
-Vi vil video-chatte med alle elevene i løpet av uka, enkeltvis eller i liten gruppe. Vi sender 
en melding slik at dere er logget på når vi ringer.  
 
Vi har fått anbefalt daglige nye treningsvideoer på Youtube:  
Søk opp The body coach UK og bli med på noen styrkeøvelser hvis du vil. 
 

Etter endt uke...  

ønsker vi alle  

en riktig god påske  
og noen velfortjente, avslappende dager uten hjemme-skole! 
 

Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
Tlf Silje: 92892215           Mail: silje.kebely@faerder.kommune.no 
 
 

 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no


 

Hei alle på Vestskogen skole! 

 

Hvordan går det med deg? Vi er inne i en litt «rar» tid nå.  

Noen av dere synes kanskje det er litt deilig at skolen er stengt, andre gleder 

seg nok veldig til den åpner igjen og hverdagen er tilbake. Jeg håper at du er 

frisk og at du har det bra! 

 

Jeg som er helsesykepleier er på jobb selv om det er annerledesdager. Jeg har 

hjemmekontor med telefon og ringer og snakker med de som ønsker det. 

Jeg vil du skal vite at du kan ringe eller sende melding til meg, hvis du lurer 

på noe. Jeg kan ringe eller melde tilbake senere hvis jeg ikke svarer med det 

samme. 

 

Mitt telefonnummer er: 40 91 19 31 

 

Ta vare på deg selv. Vi sees snart- dette går over!  

 

Hilsen Torhild, helsesykepleier på Vestskogen skole. 

E-post: torhild.sagen.smedsrud@faerder.kommune.no 

 
Følgende telefonnummer kan benyttes for de elevene som har behov for å prate med noen andre: 

Torhild (helsesykepleier): 40911931 

Alarmtelefonen for barn og unge: 116111 nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 

Informasjon finner dere også på skolens nettside. 

 
Lykke til! 
  

Dette er målene du skal jobbe med hjemme denne uka: 

https://www.116111.no/


 

Hjelpsomhet: Jeg er flink til å hjelpe til hjemme.  
 
Ansvar: Jeg tar ansvar for å jobbe med målene på ukebrevet og gjøre de 
oppgavene som står hver dag, også de praktiske oppgavene. 

 
Utholdenhet: Jeg gir ikke opp selv om noe er slitsomt eller vanskelig.  
 
Samarbeid: Jeg forbereder meg til gruppe-chat og deltar aktivt i samtalen. 

Norsk Jeg kan skrive ord med diftong. MAUR, HØY, GREI, LEI, BØYE, FLAU 
Jeg vet hva en dialekt er.  
Jeg kan lage ord som ender på -ing.          saging, baking osv 
Jeg kan skrive en kort fagtekst.                  For eksempel fagteksten om elg 

Matte Jeg kan stille opp plusstykker under hverandre, oppstilt addisjon, med og 
uten tieroverganger. 
Jeg kan stille opp minusstykker under hverandre, oppstilt subtraksjon, med 
og uten tieroverganger.  

Engelsk Jeg kan skrive disse ordene:  
PET- KJÆLEDYR, KITTEN –KATTUNGE, PUPPY – VALP PARROT - PAPEGØYE 
 

Jeg kan lese om kjæledyr og lage egne setninger om kjæledyr. 

Fysisk 
aktivitet 

Jeg er i fysisk aktivitet hver dag.  
Jeg er ute minst en time hver dag.  

 

  
 

 

Dette kan du gjøre som ekstra- 

oppgaver hvis du ønsker 

og dersom det er for lite på 
arbeidsplanen en dag.  

• Multi-smart-øving 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multis
martoving 

• Gruble.net 
http://www.gruble.net/matte/ 

• Lesemester 
https://app.lesemester.no/client/teacher
/library 

• Salaby 
https://skole.salaby.no/3-4 

 
PRAKTISKE OPPGAVER DETTE SKAL DU GJØRE I NORSK, 

MATEMATIKK OG ENGELSK 

Man
dag 

Vær ute i frisk luft i minst en 
time i løpet av dagen.  
 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 
minutter.  
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
http://www.gruble.net/matte/
https://app.lesemester.no/client/teacher/library
https://app.lesemester.no/client/teacher/library
https://skole.salaby.no/3-4
https://relemo.conexus.no/login/index.php


 
Skriv en hyggelig  chat til den 
som vanligvis er din lærings-
partner i klasse-rommet. Sitter 
du alene, så send til den som 
sitter nærmest deg. Sitter du 
med to elever, send til begge. 
  

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3, lese- og språkbok: Les s. 26,27 og 28 
 
Ukas ord: Gjør s. 38 (Flere ord med diftong) 
 
Forbered deg til gruppe-chatten på 
onsdag/torsdag: Skriv i skriveboka di: 
Overskrift: Gruppechat 
Skriv 5 tips om hva barn kan gjøre dersom de 
kjeder seg hjemme, 5 ting dere gleder dere til å 
gjøre på skolen når den etter hvert åpner igjen, 
5 ting du har hjulpet til med hjemme. 
 
 Matematikk:  
Gjør prøven på s.44 i Multi.  
Gjør prøven alene og la en voksen rette. Skriv 
en chat til læreren din og fortell hvordan det 
gikk. Hva fikk du til? Hva var vanskelig? 
 
Engelsk: Stairs. Les ordene på side 83 og 
teksten på side 84. 
 
Lag minst 5 setninger med ordene på side 83. 
Skriv i skriveboka. Overskrift: Pets 
Eksempel: The kitten is small and orange. The 
puppy is brown. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : 
https://nrksuper.no/serie/supernytt 

  
Tirsd
ag 

Vær ute i frisk luft i minst en 
time i løpet av dagen. 
 
 
 
Finn et målebånd eller en 
meterstokk. Se hvor langt du 
klarer å hoppe både med og 
uten fart. Kanskje noen flere i 
familien vil prøve? 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 
minutter.  
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok.  
 
Ukas ord: Gjør s. 39 
 
Kaleido 3: Lese og språkbok: Lese s. 32,33, 34 
og 35. Få en voksen til å lese deler av teksten 
for deg, hvis det blir for mye. 
 
Kaleido arbeidsbok. Gjør side 34 og 37. 
Gjør gjerne også: s. 35 og 36 
 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://relemo.conexus.no/login/index.php


Forbered deg til gruppe-chatten på 
onsdag/torsdag:  
Øv deg på å fortelle hva du skrev i skriveboka i 
går. 
 
Matematikk:  
Jobb minst 25 minutter med Multi-smart-
øving. 
Husk å jobbe effektivt.  
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt : 
https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
KRLE:  
Se på hvorfor vi feirer påske på Nrk skole: 
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=på
ske&mediaId=23857 

Onsd
ag 

Vær ute i frisk luft i minst en 
time i løpet av dagen. 
 
 
Lag en hinderløype. Få de andre 
i familien til å prøve. Tips: ting 
du må tråkke på, ikke skal 
tråkke på, gå under, gå over 
osv... 
 
 
 
 
 
 
. 

Norsk: RELEMO på data. Les i minimum 15 
minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 Lese- og språkbok: Les s.  46 og 47 
 
Kaleido 3 arbeidsbok: Gjør side 40 og 41. Husk 
stor bokstav og tegnsetting. Skriv ellers små 
stavskriftbokstaver. For eksempel: a) Jeg 
rydder rommet hvis mamma spør meg på en 
hyggelig måte. Jeg liker også å få skryt hvis jeg 
har ryddet. 
 
Matematikk: Gå inn på Salaby, 
https://skole.salaby.no/3-4 

Velg: Matematikk-Minus-Oppstilling. 
                                 -Pluss-Oppstilling 

Du kan velge flere oppgaver her hvis du vil 😊  
 
Engelsk: Stairs: Les side 86. Les gjerne side 87 
også. 
Skriv 5 setninger til under overskriften: Pets 
(Lekse på mandag) 
The turtle is green. The budgie is my friend. 
 
Samfunnsfag: 

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=påske&mediaId=23857
https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=påske&mediaId=23857
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://skole.salaby.no/3-4


Se dagens supernytt: 
https://nrksuper.no/serie/supernytt 
  
Musikk: 
Øv på “We will rock you”. Syng med. 
https://www.youtube.com/watch?v=iuSf5oq5O
Oo 

Dans en dans på Just dance for eksempel: 
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_Rel
BA 

Torsd
ag 

 Vær ute i frisk luft i minst en 
time i løpet av dagen. 
 

 
 
Brett en spå: Dekorer den slik 

du ønsker😊 
https://www.youtube.com/watc
h?v=6ETH_IiF-PE 

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 lese- og språkbok: Les s. 48, 49 og 50 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 42. Skriv for 
eksempel:  
Elgen er et stort pattedyr som lever i Norge. 
Den tilhører familien hjortedyr. 
Gjør gjerne også: 43. Skriv om hva du vil. 
Hunder, katter, Fortnite osv. 
  
Matematikk: Gå inn på Salaby, 
https://skole.salaby.no/3-4 

Velg: Matematikk-Tekstoppgaver 
Prøv deg frem på hvilket nivå som passer.  
En stjerne=enklere, To stjerner=vanskeligere 
osv. 
Jobb i minst 20 minutter. 
 
Samfunnsfag: 
Les Gaia side 35 (ligger også nederst på denne 
ukeplanen). Gå en tur i nabolaget ditt. Skriv 
ned navnet på 5 gater i skriveboka. Overskrift: 
Gater jeg fant 

  
Freda
g 

Vær ute i frisk luft i minst en 
time i løpet av dagen. 
 
 
 
 
 
Skriv en påskehilsen til alle på 
trinnet i Teams i gruppa: 

RELEMO på data. Les i minimum 15 minutter. 
https://relemo.conexus.no/login/index.php 

Eller les 15 minutter i en egen bok. 
 
Kaleido 3 lese- og språkbok: Les s. 60, 61 og 66 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 49 og 53, gjør s. 
52 om du vil. 
 
Matematikk:  

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.youtube.com/watch?v=iuSf5oq5OOo
https://www.youtube.com/watch?v=iuSf5oq5OOo
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA
https://www.youtube.com/watch?v=6ETH_IiF-PE
https://www.youtube.com/watch?v=6ETH_IiF-PE
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://skole.salaby.no/3-4
https://relemo.conexus.no/login/index.php


Sko-ves 3.trinn 
 
 
  

Jobb minst 20 minutter med Multi-smart-
øving: 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multis
martoving 

 
Ring en av vennene dine i klassen på videochat 
og les en valgfri side fra ukas leselekser i norsk 
høyt for vennen din. Vil du lese en side fra 
Stairs også, så gjør gjerne det. 
 

Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: 
https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
Kunst & Håndverk: 
Lag et påske kort. Er på engelsk, men dere ser 
hva som skal gjøres. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDl3PXioJ1s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDl3PXioJ1s 
Ekstra oppgaver: 
Skriv ut og fargelegg påskekylling eller tegn 
påskeegg selv. Du kan velge en av oppgavene 
eller begge. (Se lenger ned på siden) 
Hvis du synes dette er gøy er det mange ting du 
kan gjøre på: 
https://no.pinterest.com/   søk på Easter craft 
kids. 

 

 

 

 

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.youtube.com/watch?v=ZDl3PXioJ1s
https://no.pinterest.com/


 

 



 

 

 

 



 


