
 
  

Her er dagsplanen for 

Fredag 27.03. 
Ta kontakt hvis dere  
lurer på noe.  
Vilde (4A) e-post:  
vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no  
Nina C. (4B) e-post:  
nina.constance.elgaaen@faerder.kommune
.no 

Markus (4C) e-post:  
markus.stoen.heien@faerder.kommune.no 
  
Anita e-post:  
anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no 

  

 

  VIKTIG INFO: 
På skolens nettsider ligger det nå en oppskrift på hvordan 
elevene logger seg inn i Teams. Målet vårt er at vi skal få 
kontakt med alle elevene på denne måten. Gi beskjed til 
oss lærerne hvis det er noe som ikke fungerer :)  
  

Lesekvart i 15 minutter Finn deg en bok på Salaby (Se adresse under), les i 15 
min. Når du er ferdig med boka (i dag eller i morgen), gjør 
du de digitale oppgavene som hører til boka. Og så 
begynner du på en ny bok og nye oppgaver. 
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek 

Økt 1 
  

MATTE: 
  

  
  

1. Gjør oppgave 18,19,20 og 21 side 77 i Multi 4b. 
2. 30 minutter i Multi Smart Øving. Du kan velge å hoppe over 

disse 30 minuttene hvis du velger å prøve den på punkt 3 som 
er under.  

3. For deg som vil ha litt ekstra utfordring, de er litt vanskelige, 
men ikke gi opp. Jeg er tilgjengelig i Teams hvis dere trenger 
hjelp. Prøv deg på disse oppgavene: https://skole.salaby.no/5-
7/matematikk/grubliser/symbolenes-verdi-1 

Klarer du oppgavene? Send et bilde til meg i Teams. Ikke kryss ut 
vinduet hvor det står gratulerer.  Dette gjør du: 

• Først lager du en ny chat i Teams. Klikk på ikonet jeg har laget rød 
ringt rundt i Teams.  

http://vilde.fjellhaug@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://nina.constance.elgaaen@faerder.kommune.no
http://markus.stoen.heien@faerder.kommune.no
http://anita.roisland-skotte@faerder.kommune.no
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/grubliser/symbolenes-verdi-1
https://skole.salaby.no/5-7/matematikk/grubliser/symbolenes-verdi-1


 
• Så søker du opp Markus og lager en ny chat. 
• Nå går du tilbake til internettsiden hvor du gjorde oppgaven. Klikk 

på AltGr+PrtSc. Disse knappen finner du nederst på tastaturet 
mellom Space og pilene. 

 
• Nå går du inn igjen i chatten og trykker på Ctrl+V samtidig og send. 

Håper dere klarer det. 

 
  

Fysisk aktivitet 90-gradern: 
Gå sammen med de du har rundt deg. Sett dere ned med ryggen inntil 
veggen med ca. 90 grader i kneleddet. Start stoppeklokken og hold ut så 
lenge dere klarer. Hvem er best i 
90-graderen? Hvis du er alene noterer du tiden du fikk, så kan du 
utfordre andre senere. 
Gjennomfør denne øvelsen tre ganger i løpet av dagen. 

Supernytt Gjør som verdens beste fotballkeeper og vask hendene nøye: http://s3-
et.allfootballapp.c 
om/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4  
Ta deg en god lunsj og se supernytt 

http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4
http://s3-et.allfootballapp.com/resource/a8895484d50c1ffa34f0ecdc9a10f870.mp4


Økt 2  
  

NORSK: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ENGELSK: 

HUSKER DU DETTE? 
Dobbeltkonsonant har vi når vi skriver to like 
konsonanter rett etter hverandre. Ord med 
dobbeltkonsonant har kort vokallyd foran seg. 

  

SJEKK OM DU KAN DET: 

https://kaleido1-
4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2073316&se
k=2085253 

  
  
  
Les engelsk på Oxford Owl :)  

1. Klikk på linken under 
https://www.oxfordowl.co.uk/ 

2. Klikk på "My class login" 
3. Skriv inn brukernavn: vestskogen10 og passord: Skolen1234 
4. Velg deg en bok du leser/hører på. Her kan du velge blant annet 

lesenivå og tema på boka. OBS! Bøkene har forskjellig lengde. Det 
kan være lurt å velge age: 5-6 eller 6-7, siden dette er bøker som er 
tilpasset engelsktalende barn :)  

5. Snakk med en voksen om hva boka handlet om.  
  

6. Se en hyggelig film eller serie med familien i dag eller i helgen - 
på engelsk :)  
  

7. Hvis du vil lære deg å tegne litt mer, kan du gå inn på YouTube 
og søke på "How to draw" og deretter skrive inn det du har lyst 
til å tegne. F.eks How to draw unicorn eller how to  
  

Lesestund http://www.gruble.net/norsk/lesetester/offside/ 
Les tre ganger. 

  

DAGENS 
KONKURRAN
SE 

  
90-gradern: 
Gå sammen med de du har rundt deg. Sett dere ned med ryggen inntil 
veggen med ca. 90 grader i kneleddet. Start stoppeklokken og hold ut så 
lenge dere klarer. Hvem er best i 
90-graderen? Hvis du er alene noterer du tiden du fikk, så kan du 
utfordre andre senere. 
Send en melding til NC med bestetiden din.  
  
  

https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2073316&sek=2085253
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2073316&sek=2085253
https://kaleido1-4.cappelendamm.no/lt/oppgavesamling.html?tid=2073316&sek=2085253
https://www.oxfordowl.co.uk/
http://www.gruble.net/norsk/lesetester/offside/


 


