
Her er dagsplanen for

Fredag 3.04.
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

INFO Møte i Teams med Markus sin kontaktlærergruppe klokken 
10.00 
Møte i Teams med Nina C sin kontaktlærergruppe klokka 
10.00.
Møte i Teams med Vilde sin kontaktlærergruppe klokka 12.00.

LESEKVART https://www.salaby.no/paske-i-salaby/1-4-
trinn/paskeklassiker-en-slags-paskekrim/episode-5-finale

Økt 1

NORSK:

MATTE:

Skriv en anmeldelse av påskekrimmen du har hørt på i 
rød liten bok:

Tittel:
Forfatter: 
Sammendrag av handling:
Negativt:
Positivt:
Anbefaling/Vurdering: 

Gjør oppgave 42, 43, 44, 45 og 46 side 86 i Multi 4b1.
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver/niva-2/oppgave-
5

2.

Ødelagt brødrister
En siste grublis før påsken: 3.

Fredag
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Simone har en ødelagt brødrister. Den tar to brødskiver, men rister 
bare en side på hver skive. Det tar 1 minutt. Simone skal riste tre 
brødskiver.

Hvordan kan Simone raskest riste tre brødskiver?

Dere har gjort en fantastisk jobb med matematikken og jeg er mektig 
imponert. Spesielt etter vi kom i gang i Teams har jeg hatt mange fine og 
interessante diskusjoner med flere av dere. Det blir nok en veldig spesiell 
påskeferie som vi må tilbringe hjemme og det kan bli lange dager (jeg 
skulle vært i Spania nå :/). Hvis dere ønsker noen oppgaver i påsken, er 
det bare å ta kontakt i Teams. Jeg helt sikkert innom der noen ganger i 

løpet av påsken  Kos dere masse og ha en flott påske. Mvh Markus

Fysisk aktivitet Kortstokktrening: 
Kortstokktrening skal gjøres to forskjellige dager. Hver av dagene trekker du 26 
kort. Hver sort i kortstokken representerer en øvelse (som vist i skjemaet 
under). Trekker du en spar skal du for eksempel gjøre burpee og hvis du trekker 
en kløver skal du gjøre sit-ups.
Verdien på kortet bestemmer hvor mange repetisjoner du skal gjøre. Trekker 
du en ruter 5, skal du gjøre 5 utfall med hvert ben (altså et hvor du tar utfallet 
med høyre ben og et med venstre ben). Denne kan du gjøre med noen andre i 
familien eller alene :)

Hvis du lurer på hvordan man gjennomfører noen av øvelsene kan du ta 
kontakt med Markus i Teams.
Utfall gjøre slik:
Utfall med kroppsvikt
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https://www.youtube.com/watch?v=MXmNJMqtnyg


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

Økt 2 

PÅSKE

ENGELSK

Kos deg med påskemoro:
https://skole.salaby.no/paske-i-salaby1

Easter! 
Nå er det snart påske - og det er mange har forskjellige tradisjoner i påska.

Her er tre påskegåter på engelsk - klarer du å løse de? 
Send svarene til meg på en melding i Teams :) 

Sometimes these are hollow
And have chocolate inside
Other times they’re real
And you paint their outside

I’m an animal
And I like to hop
I have Easter eggs
That I like to drop

There’s white and milk and dark
These three types you might eat
As a type of candy
It really can’t be beat

DAGENS 
KONKURRANSE

Hva ser du her?
(Har du sett noen av dem på 
tv?
Kan hende dette er en 

oppgave for hele familien)

Send rett svar 
til
nina.constance.elgaaen@fae
rder.kommune.no

Fint om du klarer å sende fra 
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Fint om du klarer å sende fra 
din egen skolemail!
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