
Uke 16: Hjemmeundervisning og arbeidsplan for 3. trinn   
                                                
Hei igjen kjære elever og foreldre!  
 
Vi håper at dere har hatt noen fine og rolige påskedager alle sammen! 
 
Vi har fått den hyggelige beskjeden i påsken om at Ella Sofie er tilbake på trinnet hos oss. 
Vi ønsker henne hjertelig velkommen tilbake til Vestskogen skole! 
 
Det blir, som dere og vi nå vet, 2 uker til med hjemmeskole før skolen igjen åpner opp for 
1. - 4. trinn på mandag 27. april. Vi kommer tilbake til dere med mer informasjon om 
hvordan skolen i praksis skal tilrettelegge for en trygg oppstart for våre elever og oss 
ansatte. Vi får endelige informasjonen om dette 20. april, når de nasjonale veilederne og 
retningslinjene er klare for skolen.  
 
Vi spurte dere foresatte om forslag til eventuelle endringer på hjemmeskole-planen før 
påske. Vi fikk noen hyggelige tilbakemeldinger, men ellers ingen forslag til endringer på 
planen. Derfor fortsetter vi i samme sporet som før påske. Skulle det for enkelte være 
behov for tilpasninger, gi beskjed til lærerne.  
 
Vi kommer også denne uka til å invitere elevene til gruppechat på tirsdag, onsdag eller 
torsdag. Innkalling til gruppechaten blir skrevet direkte til eleven på chat senest i løpet av 
tirsdagen. Det vil være nye grupper, så flere får kontakt med hverandre. Vi kommer til å 
snakke om hvordan dere har hatt det i påsken, så forbered dere på å fortelle litt om dette.  
Det blir koselig å se og høre dere elever igjen.  
 

Dette gjelder for Teams: 
 
-Teams må sjekkes hver dag. Logg på om morgenen innen 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.09-13 hvis de lurer på noe. Vi svarer så fort 
vi har anledning. 
-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.  
 
Tlf Hanne: 98439967      Mail: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 
Tlf Silje: 92892215           Mail: silje.kebely@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. 

mailto:silje.kebely@faerder.kommune.no
https://www.116111.no/


 
Lykke til! 
  

Dette er målene du skal jobbe med hjemme denne uka: 

 

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. 

 
Utholdenhet: Jeg gir ikke opp selv om noe er slitsomt eller vanskelig.  

Norsk Jeg kan skrive ord med ng og nk:  
 
KONGE, TUNG, TUNGT, SYNKE, TENKE, TENKTE 
 
Jeg vet at det er 29 bokstaver i det norske alfabetet. 
Jeg vet at vokalene (syngelydene) heter: A E I     O U Y    Æ Ø Å 
Jeg vet at resten av bokstavene heter konsonanter.                  

Matte Vi repeterer det vi lærte før påske: 
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.  
Jeg bruker minnesiffer når jeg regner ut.  

Engelsk Jeg kan skrive disse ordene:  
 
KNEE – KNE,   SHOULDER – SKULDER, FACE – ANSIKT, FINGER- FINGER, TOE - TÅ 

 
Jeg kan skrive setninger om kroppen. 

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 

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

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

• Lesemester 
https://lesemeister.no/ 

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

https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
http://www.gruble.net/matte/
https://lesemeister.no/
https://skole.salaby.no/3-4


og dersom det er for 
lite på arbeidsplanen 
en dag.  

 
FORSLAG TIL  
PRAKTISKE 
OPPGAVER 

DETTE SKAL DU GJØRE I NORSK, MATEMATIKK OG 
ENGELSK 

Manda
g 

 
2. påskedag  
  

 
    FRI     

  
Tirsdag 

Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
 
Rydd rundt i 
huset i 10 
minutter eller gå 
ut med søpla. 
 
 
  

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. 40 
 
Kaleido 3: Lese og språkbok: Lese s. 70,71 og 72 (Oppgavene 
nederst på sidene skal du ikke lese eller gjøre) 
 
Kaleido arbeidsbok: Oppgave 18 på side 60. 
Hvis du vil: s. 61 
 
Engelsk: Stairs: Les side 47, 48 og 49. 
Skriv disse setningene i skriveboka di:  
 
Overskrift: My body 
I have two knees.  
I have two shoulders. 
I have a face. 
I have ten fingers. 
I have ten toes. 
 
Vil du lese litt ekstra, så les: Les historien om The Giant 
potato på s. 36-39 
 
Matematikk:  
Repetere oppstilt addisjon og subtraksjon.  
 Multi nettoppgaver 3B, kap 11: 
https://podium.gyldendal.no/mno1-
4/3b?location=menuItem_11#menuItem_11 

E og F-oppgavene. Begyn på nivå 1 og jobb deg videre til nivå 2 
og 3.  
 
Samfunnsfag: 

https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_11#menuItem_11
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_11#menuItem_11


Se dagens supernytt : https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
KRLE: Her lærer du litt om hvordan muslimene lever: 
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24366&page=search&q=
krle1-4 

Onsdag Vær ute i frisk 
luft i minst en 
time i løpet av 
dagen. 
 
 
Hjelp til på 
kjøkkenet i 
minst 10 
minutter.  
Kanskje du tar ut 
eller inn av 
oppvaskmaskine
n, rydder av 
bord eller 
hjelper til med 
middagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

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. 41 
 
Kaleido 3 Lese- og språkbok: Les s. 76 og 77 
 
Kaleido 3 arbeidsbok: Side 62 : Skriv i tekst i snakkeboblene, 
ikke på samisk. Velg selv hva de sier. Husk stor bokstav og 
tegnsetting. Skriv ellers små stavskriftbokstaver.  
 
Hvis du vil: gjør side 64 
 
Matematikk:   
Jobb minst 25 minutter med Multi-smart-øving. 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

Husk å jobbe effektivt. 
 
Engelsk: Stairs: Les side 53. 
Skriv de 5 setningene til venstre på siden inn i skriveboka di. 
 
Overskrift: What can we do? 
 
I can stand on one foot and move my arms. 
I can paint... 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
  
Musikk: 
Lær deg å danse Optimist-dansen: 
https://www.youtube.com/watch?v=1xa164kScWY 

Torsda
g 

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

 

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. 78,79 
 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 65   

https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24366&page=search&q=krle1-4
https://www.nrk.no/skole/?mediaId=24366&page=search&q=krle1-4
https://relemo.conexus.no/login/index.php
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving
https://nrksuper.no/serie/supernytt
https://www.youtube.com/watch?v=1xa164kScWY
https://relemo.conexus.no/login/index.php


  Skriv for eksempel:  
Herr Muffens har på seg prikkete bukser og en svart 
dressjakke. Flosshatten hans er... og papegøyen hans har en 
lik hatt. osv 
  
Matematikk:  
Jobb minst 25 minutter med Multi-smart-øving. 
https://tibet.gyldendal.no/access/login?site=multismartoving 

Husk å jobbe effektivt. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
Skriv minst to setninger i skriveboka di om hva du så på 
Supernytt. Overskrift: Supernytt torsdag uke 16 

  
Fredag 

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

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. 80, 81 
Kaleido arbeidsbok: Gjør side 66. Velg en av startsetningene 
og fortsett historien. 
 
Matematikk:  
Gå inn på Salaby, 
https://skole.salaby.no/3-4 

Velg: Matematikk-Tekstoppgaver. Jobb videre der du stoppet 
før påske.  
Prøv deg frem på hvilket nivå som passer.  
En stjerne=enklere, To stjerner=vanskeligere osv. 
Jobb i minst 20 minutter. 
 
Samfunnsfag: 
Se dagens supernytt: https://nrksuper.no/serie/supernytt 
 
Kunst & Håndverk:  
Gå ut. Lag et naturbilde. Bruk det du finner. Ta bilde av det 
og send det på mail til Sissel. 
sissel.maaren@faerder.kommune.no 
 
Se under for inspirasjon til hva du kan lage. 
ZDl3PXioJ1 
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Bilder til inspirasjon til Kunst & Håndverk: 

 

 

 

 

 

 


