
  
TEMA: «Det var en gang…»    

 

  
Hjemmeundervisning:  

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt Norsk 

Logg inn med Feide på: 
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les/lytt til «Gamle 
dager» + svar på tilhørende spørsmål.  

 
PALS/SmArt 

Ring bestemor/far eller oldemor/far, og 
intervju hun/han om hvordan det var å gå 
på skole da hun/han var barn (hvordan 
var klasserommet/ undervisningen/ 
fagene? Hva lekte de? Gjorde gutter og 
jenter det samme? Osv). Spennende, 

koselig og lærerikt      (hvis dette ikke lar 
seg gjøre, spør en annen eldre bekjent) 
Skriv noen stikkord til fredagsmailen.. 

              Tema 
Bevegelseseventyr: 
Se eventyret om 
“Pannekaka”, og gjør de 
fysiske bevegelsene: 
https://livegymskole.no/treni
ngstime/20807/pannekaka_b
evegelseseventyr_med_tom_
stian 

Hvilke eventyrtrekk så 
du? 
 

Musikk 
Øv på sangen “Være 
den du er”: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=jw3g6YXV1Pw&featur
e=youtu.be 

UTESKOLE 
Aktivitetsbingo på 

uteskole i dag!  
 
Bruk dette bingobrettet 
https://vestfold-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/
skokawin_v-
man365_no/ESblHIT7n8FOoE9GPLT
uMR0BC79GR2-
TvuqRKtnE80Pg2Q?e=O6sNZh 
eller lag ditt eget. 
 
Send et bilde fra 
uteskoleøkta til 
kontaktlæreren din. 

Kunst og håndverk 
Det er snart påske! Lær å 
tegne påskehare med 
Øistein: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=bOA7xTOkkX8 

 
Kanskje du også vil prøve 
dette?  
Lag kreative påskeegg: 
https://vestfold-
my.sharepoint.com/:b:/g/perso
nal/skokawin_v-
man365_no/EW1DKrfxXE5Emq
t-HY-
9DgUBY9gSIZ6yBRLLCfWa_GFQ
Vw?e=UqF3EA  
 

Tema 
Logg inn med Feide på: 
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» og les/lytt 
til boka «Bukkene Bruse på 
badeland» (les gjerne boka 
i papirform, om dere har 
den) + gjør oppgaven 
«Eventyrtrekk, hva er 
det?». 
 
Jobb videre med eventyret 
ditt i Creaza, dersom du 
ikke er ferdig: 
https://www.creaza.com/home?
didLogin=true 

Fysisk 
aktivitet 

Dans og syng til sangen «Vi står 
sammen»: https://vimeo.com/262986000 
 
 

Rydd og vask rommet 
ditt.  

Bygg en hytte med puter 

og tepper, og ta en 

piknik-lunsj med noen i 

familien       

Hjelp til med husarbeid.  
For eksempel: ta ut av 
oppvaskmaskinen/ dekke 
på bordet/ brette klær/ 
gå ut med søpla. 

Dans til «Just dance» på 
Youtube i ca. 15 minutter. 
Få gjerne med noen i 
familien. 
 

 

2.økt Matte 
Lag din egen «Dagens tall»-plakat, som 
du skal bruke hver dag fremover.  
 
Skriv lapper med tall fra 1-50 (eller mer 
for større utfordring), og svar på 
spørsmålene. På punkt 5 og 6 kan du 
trekke nye tall.  

Engelsk 
Du skal øve på ordene 
om klasserom og ting i 
pennalet på engelsk. 
Etter det gjør du 
oppgavene “test deg 
selv”: 
https://skole.salaby.no/1-

Matte 
Spill kort, yatzy eller 
brettspill sammen med 
noen i familien.  
 
 
 

Matte 
Jobb med regnestrategier 
(«Tell fra det største 
tallet», «Likning», 
«Tiervenner») i ca. 20 min 
her:  
http://regnemester.cdu.no/ind
ex.html 

Samfunnsfag 
Logg inn med Feide på: 
https://skolenmin.cdu.no/ 
Velg «Fra lærer» gjør tildelt 
oppgave #altblirbra. Å dele 
tegningen i sosiale medier 
er selvsagt valgfritt, men 
heng den opp i vinduet. 
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Send bilde av plakaten din til 
kontaktlærer. 

 

2/engelsk/my-school/learn-
the-names/classroom 
 
https://skole.salaby.no/1-
2/engelsk/my-school/learn-
the-names/pencilcase 
 

Matte 
Logg inn med Feide, og 
jobb minst 10 minutter 
på Multi Smart Øving 

Øv på å telle med 2, 3, og 
5 av gangen.  
 
Bruk disse sangene: 
https://www.youtube.com/watch?

v=NOfYpqVqsHs (2-gangen) 
https://www.youtube.com/watch?

v=YxWXaKUSjck (3-gangen) 
https://www.youtube.com/watch?v=

6mN284viWEY (5-gangen) 

 
 
Valgfritt: 
Lær å brette verdens 
beste papirfly, og ta tiden 
på hvor lenge det svever. 
Hvem i familien får sitt fly 
til å sveve lengst? 
https://www.nysgjerrigper.no/
eksperimenter/verdens-beste-
papirfly/  
eller prøv et av de andre 
eksperimentene på samme 

nettside       

 
Norsk 

Skriv en kort fredagsmail til 
kontaktlæreren din: 
Hvordan har uka vært? 
Hva lærte du av samtalen 
om gamle dager på 
mandag? 
Legg gjerne ved noen bilder 

fra uka       
 

 

Lesestund 15 minutter høytlesning (valgfri bok) 
 
Klassen er påmeldt Norli junior sin 

lesekonkurranse       Husk å registrere 
alt som leses/lyttes til. Se hvordan du 
registrerer barnet under «Informasjon» 
nedenfor.  

15 minutter 
høytlesning/lydbok 
(valgfri bok) 
 
 
 

15 minutter høytlesning  
(valgfri bok) 

 

15 minutter 
høytlesning/lydbok 
(valgfri bok) 
 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 
 
HUSK NORLI JUNIOR 

LESEKONKURRANSE       

 
 

 
Tips til 
andre 
aktiviteter: 

 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/). 
 Ha påskeverksted, og lag noe fint ut av noe du har hjemme! 
 Natursti/ skattejakt/ hinderløype i hagen. 
 Lag en naturbingo med ting du skal finne på neste gåtur. 
 Bake: les oppskrifter, lær måling. 
 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, kanskje du til og med kan lære å beskjære frukttrær i år?  
 Bygg et eventyrslott av lego eller annet. 
 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! 
 Finn et eksperiment du kan gjøre hjemme her: https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/. 
 Klarer du dette? (Utstyr: plastkopp)      : https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I  
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Informasjon: 

TUSEN TAKK FOR DEN GODE JOBBEN DERE GJØR HJEMME!   

Vi har gjennomgått alle innspill fra spørreundersøkelsen som ble sendt ut på fredag. Det er selvfølgelig mange ulike ønsker og behov, og vi har forsøkt å imøtekomme så 
mye som mulig. Et par synes det var for lite/mye å gjøre, men de aller fleste synes det var passe arbeidsmengde i uke 12. Noen av oppgavene går veldig raskt for noen, 
og da kan dere gjerne gjøre flere ting fra aktivitetslista. Barna jobber i veldig ulikt tempo. Vi har forsøkt å lage en variert og inspirerende aktivitetsliste til de som trenger 
ideer til hva man kan gjøre hjemme for tiden. Håper denne uka blir fin for dere alle sammen! Vi vet at dere har mye annet å gjøre samtidig som barna skal undervises, 
og setter stor pris på at dere gjør så godt dere kan! Mer enn det forventer vi ikke       
Hvis noen har printer hjemme og ønsker papiroppgaver: send bestilling til kontaktlærer på mail, så sender vi oppgaver i fagene dere ønsker mer øving i.  
 
Det var veldig moro å følge med på eventyrproduksjonen i Creaza i uke 12! IMPONERENDE        

Klassen er påmeldt Norli junior sin lesekonkurranse. Vi håper at mange blir med og leser for klassen. Her er alle i 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! 

Telefonnumre barn kan ringe hvis de trenger å prate med noen (andre enn kontaktlærer – vi kan også ringes): 
Torhild (helsesykepleier): 40911931 
Alarmtelefonen for barn og unge: 116111, nettsiden finner dere her: https://www.116111.no/ 
 
Ta godt vare på hverandre, og hils barna så mye fra oss! 
Husk at all sykdom må meldes til kontaktlærer. 

Vi er tilgjengelige på telefon/mail/facebook, 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 forstår hva jeg leser, og kan svare på spørsmål til teksten jeg har lest. 
Jeg vet hva et intervju er, og kan gjennomføre et muntlig intervju. 

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. 

Engelsk Jeg kan beskrive ting som finnes i klasserommet på engelsk (I can describe things in my classroom). 

Samfunnsfag Jeg hjelper til med arbeidsoppgaver hjemme.  

LÆRINGSMÅL 

https://www.norlijunior.no/?nybruker
https://www.116111.no/


Naturfag Jeg kan bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet. 
Jeg kan gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig. 

PALS/ 
SmArt 

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

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

 

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

 

SkoleSMS:  
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 Siw, Jurgita, Hanne og Kamilla 
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