
                     
 
 
 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt                 Matte 

Bruk «Dagens tall»-
plakaten din. Trekk 
dagens tall, og svar 
muntlig på spørsmålene. 
 
 
Gjør ferdig matteheftet 
du fikk før påske, hvis du 
ikke er ferdig.  
OG/ELLER 
Logg inn på Salaby med 
Feide. Velg “Matematikk” 
-> “Mengde”, og gjør 
oppgavene “Dobling og 
halvering” og “Partall og 
oddetall”. 

 
 

              Musikk 
Øv på sangen «Sammen 
alene» minst to ganger. 

                   Norsk 
Logg inn på Skolen med Feide. 
Velg “Fra lærer” og les “Rare 
rekorder”. Hvis det blir for mye 
å lese, kan et familiemedlem 
hjelpe deg. Boka kan du 
registrere på Norli Junior. 
Hvilken rekord overrasket deg 
mest? 

  
Tier-mesterskapet! 
10 hopp med hendene over 
hodet. 
9 sekunder hinke på høyre fot. 
8 sekunder hinke på venstre fot. 
7 ganger ned på rumpa. 
6 ganger ned på magen. 
5 sekunder i planken. 
4 ganger klapp i hendene, mens 
du jogger lett på stedet. 
3 ganger stupe kråke. 
2 ganger 360 grader (hoppe helt 
rundt). 
1 gang rop navnet ditt, mens du 
vrikker på rumpa. 
FERDIG! 
 

Husk gruppesamtale i 
Teams (hvis du er satt opp i 

dag, sjekk oppsett sendt på 
mail)! 
 
                   Matte 
Bruk «Dagens tall»-
plakaten din. Trekk dagens 
tall, og svar muntlig på 
spørsmålene. 

 
                UTESKOLE 
Bokstavjakt:  
Gå på jakt etter ting som 
ligner på bokstaver i 
naturen. Er du ekstra 
kreativ, klarer du kanskje å 
finne hele alfabetet? Du 
kan også bruke pinner, 
steiner, etc. for å lage 
bokstavene. Klarer du å 
skrive ditt eget eller andres 
navn med 
bokstavene du 
finner? 
Se her for 

inspirasjon        

 Husk gruppesamtale i Teams 
(hvis du er satt opp i dag, 
sjekk oppsett sendt på mail)! 
 
                      Matte 
Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og svar 
muntlig på spørsmålene. 
 
 
Spill yatzy via videosamtale i 
Teams/facetime etc: 
Ring en venn eller en slektning 
og start videosamtale. Finn 
frem yatzy. Begge må ha egne 
terninger, og en av dere kan 
være den som skriver.  
 

 

                    Matte 
Bruk «Dagens tall»-plakaten 
din. Trekk dagens tall, og 
svar muntlig på 
spørsmålene. 
 
Logg inn på Salaby med 
Feide: 
https://skole.salaby.no/1-
2/matematikk/pluss 
Gjør oppgavene:  
«Fishrace» og «Mattepop» 
(Denne uka er det PLUSS) 
 
 
                     Norsk 
Gjør minst en side i 
stavskriftboka. Husk riktig 
skriveretning og blyantgrep! 
Følg linjene og skriv så pent 
du klarer. 

Fysisk 
aktivitet 

Gå på småkrypsafari i 
hagen. Hvor mange ulike 
småkryp klarer du å 
finne? 
 

Dans til «Just dance» på 
Youtube i ca. 15 min. 
 
Gå ut og ta en lekepause! 

Hjelp til med husarbeid: 

støvsuge/vaske/gå ut med 

søpla 

Dans til «Just dance» på 
Youtube i ca. 15 min. 
 
Gå ut og ta en lekepause! 

Tøm og rydd sekken din for 
alt du ikke trenger. 
Postmappa skal være tom.  
Løp 3 runder rundt 

huset/hagen       

2. trinn - Uke 17: Hjemmeundervisning 

https://nrksuper.no/serie/sammen-alene/MSUM11000120
https://nrksuper.no/serie/sammen-alene/MSUM11000120
https://skolenmin.cdu.no/komponent/rare-rekorder-5cce114b71592f0013c52ea1?_=2-trinn/biblioteket-1-4-trinn-5d6678f4af8e57001e904e01-5d6f5b7af8ec34001ed8907f
https://vestfold-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/skokawin_v-man365_no/EVn3moFi_nVJsZGSsAUm_GwBIuCt8DxKTD-WdeJT0vZeeA?e=JGIFdc
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/pluss
https://skole.salaby.no/1-2/matematikk/pluss


 

2.økt      Øv på riktig 
håndhygiene: 
https://vimeo.com/16516
3727 
  
               Naturfag 
Logg inn med Feide på 
Salaby 
https://skole.salaby.no/1-
2/naturfag/planter/laer-
deg-navnet. 
Gjør alle oppgavene 
under «Naturfag» -> 
«Planter» -> «Lær deg 
navnet». 
 
 

Engelsk 
Fortsett å jobbe med tema 
“FARM”. Repeter sangen “Old 
MacDonald had a farm” på 
denne nettsiden.  

 
Du skal jobbe med engelske 
oppgaver i Stairs 1+2 bok: 
s.92 (skriv inn ordene som 

begynner med B, P, G 

bokstaver innenfor hvert av de 

fem temaene, for eksempel, 

colour som begynner med B 

kan være Blue). 

s.93 (les “Farm rhyme” gjerne 

med ulike stemmer 3 ganger 

og sett ring rundt verbet SEE). 

Etter det sett strek mellom 

rimepar med ordene fra diktet 

over). 

 

                     Matte 
Logg inn med Feide, og jobb 
minst 15 minutter på Multi 
Smart Øving (NYTT KAPITTEL: 
STATISTIKK). 

 
 

                 Norsk 
Gjør minst en side i 
stavskriftboka. Husk riktig 
skriveretning og blyantgrep! 
Følg linjene og skriv så pent 
du klarer.              

         Kunst og håndverk 
Tegn et vårbilde. Lær å tegne 
blomster med Øistein her: 

https://www.youtube.com/

watch?v=AfQ8QHSDgZU 

 
 
 
Øv på riktig håndhygiene: 
https://vimeo.com/16516372
7 

                    Naturfag: 
Forsøk: 
Lag en blomsterknopp og få 
den til å sprette:  
https://www.xn--forskerfr-
t8a.no/forsok/vis.html?tid=2
168556 
Du trenger: 
Papirblomst (mal ligger til 
høyre på siden det er lenket 
til) 
Fargeblyanter 
Balje med vann 
 
Snakk med en foresatt om 
den faglige forklaringen 
(ligger på nettsiden det er 
lenket til). 
 
LEGG ALLE BØKER TILBAKE I 
SEKKEN, SLIK AT DU ER KLAR 
FOR OPPSTART PÅ MANDAG! 
Vi gleder oss til å se deg igjen     

      

Lese-
stund 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 
Husk Norli junior 

lesekonkurranse       

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok)  

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

15 minutter høytlesning 
(valgfri bok) 

 
 

 
Tips til 
andre 

 Gjør oppgavene som hører til dagen på https://www.lesekloden.no/idag/.  
 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/). 
 Natursti/ skattejakt/ hinderløype i hagen. 
 Bake: les oppskrifter, lær om måleenheter. 
 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. 

https://vimeo.com/165163727
https://vimeo.com/165163727
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/planter/laer-deg-navnet
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/planter/laer-deg-navnet
https://skole.salaby.no/1-2/naturfag/planter/laer-deg-navnet
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/old-macdonald-had-farm
https://www.youtube.com/watch?v=AfQ8QHSDgZU
https://www.youtube.com/watch?v=AfQ8QHSDgZU
https://vimeo.com/165163727
https://vimeo.com/165163727
https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2168556
https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2168556
https://www.forskerfrø.no/forsok/vis.html?tid=2168556
https://www.lesekloden.no/idag/
https://livegymskole.no/
http://www.aktivogglad.no/
https://www.salaby.no/
https://skolen.cdu.no/


ting å 
gjøre: 

 Uteskole i hagen: spikke, utelunsj, rake løv osv. 
 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/ eller her 

https://www.forskerfabrikken.no/eksperimenter/. 

 

Informasjon: 

Da er det siste innspurt med hjemmeundervisning! Vi heier på dere, og gleder oss til å ta over fra 27.april!       Tusen, tusen takk for fantastisk innsats som “vikarer” 
disse ukene!!  Det har vært en bratt læringskurve for mange, særlig på den digitale fronten.  

I løpet av onsdag/torsdag vil vi ha videosamtaler med alle elevene igjen, i grupper på ca. 4 elever. Vi har laget nye grupper, slik at alle får tre nye medelever å snakke 
med. Oversikt over Teamsmøter har dere fått på mail. Notér dere tiden! Både Vero, Paddy, Hanne og Kamilla er med på hver gruppesamtale        

Dere foresatte kan selvfølgelig ringe oss utenom dette, hvis dere ønsker en prat eller lurer på noe. Vi ber om at dere gir oss beskjed så fort som mulig dersom barn 
må holdes hjemme fra skolen av hensyn til nær familie i risikogrupper fra 27.april. MER INFORMASJON OM OPPSTART KOMMER SÅ FORT VI VET MER! 

Vi ber om at alle denne uka øver på riktig håndhygiene - til eleven mestrer dette: https://vimeo.com/165163727. Det er lagt inn i planen ved et par anledninger, men 
elevene trenger nok å øve mer. Dette er kjempeviktig å kunne før oppstart på skolen! Elevene skal ifølge retningslinjene for smittevern vaske hendene når de kommer til 
skolen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk, før og etter spising, og før de går til SFO/hjem. Mye av tiden på skolen vil definitivt gå til håndhygiene fremover. For at 
dette skal ha ønsket effekt, må elevene gjøre det riktig! 

Klassen er påmeldt Norli junior sin lesekonkurranse. Konkurransen avsluttes 30.april. Vi håper at alle blir med og leser for klassen. Her er hele 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! 

SPAR PÅ TOMME EGGEKARTONGER (10/12 egg) OG SYLTETØYGLASS, hvis dere har. Send gjerne med til skolen i uke 18.   

Vi er tilgjengelige på telefon/mail, 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 kan skrive sammenhengende stavskrift.  
Jeg skriver med riktig blyantgrep.  

Matematikk Statistikk (snakk om - og forklar målene): 

Jeg kan sortere objekter etter egenskaper.  

Jeg kan organisere data i søylediagram. 

Engelsk Jeg kan noen dyrenavn på engelsk (I can name some animals at the farm). 

LÆRINGSMÅL 

https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/
https://www.forskerfabrikken.no/eksperimenter/
https://vimeo.com/165163727
https://www.norlijunior.no/?nybruker


PALS/ 
SmArt 

Jeg tar ansvar for skolearbeidet, og for å hjelpe til hjemme. 
 
To styrker å ta med seg i denne i tiden:  
  

 

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

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       

http://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole
mailto:kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no
mailto:hanne.deberitz@faerder.kommune.no

