
   
 

   
 

 

Uke 14 

Informasjon fra helsesykepleier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei alle på Vestskogen skole ☺ 

Hvordan går det med deg?  Vi er inne i en litt «rar» tid nå. Noen av dere synes kanskje det er litt deilig at skolen er 

stengt, andre gleder seg nok veldig til den åpner igjen og hverdagen er tilbake.  Jeg håper at du er frisk og at du har 

det bra! 

Jeg som er helsesykepleier er på jobb selv om det er annerledesdager. Jeg har hjemmekontor med telefon og ringer 

og snakker med de som ønsker det. 

Jeg vil du skal vite at du kan ringe eller sende melding til meg, hvis du lurer på noe. Jeg kan ringe eller melde tilbake 

senere hvis jeg ikke svarer med det samme.  

Mitt telefonnummer er: 40 91 19 31                                                                                     

Ta vare på deg selv.  Vi sees snart- dette går over! ☺ 

Hilsen Torhild, helsesykepleier på Vestskogen skole.  

E-post: torhild.sagen.smedsrud@faerder.kommune.no 
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Hei alle sammen! Da er nok en uke over i denne spesielle situasjonen. Vi har hatt kontakt med de fleste av dere på telefon og oftere via mail. Vi er imponerte 

over det ansvaret  dere har tatt for at skolearbeidet blir gjennomført. Mange av dere er kreative til å få hverdagen til å gå opp. Dere har sendt logger og bilder 

som har gledet oss. Fortsatt står dere helt fritt til hvordan dere vil legge opp dagene. I fagene norsk, engelsk og matte anbefaler vi at det jobbes i ca 20 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  LÆRINGSMÅL  

Norsk:  • Jeg greier å skrive LOGG. 

• Jeg øver på å lese små tekster.  

• Jeg leser høyt en tekst som en voksen tar lydopptak av. 

Matematikk:  • Jeg kan forklare hva + (addere) og – (subtrahere) er/betyr.  

• Jeg kan forklare hva = (er lik) er/betyr. 

PALS/smART: 

 
Jeg holder ut selv om jeg har 

lyst til å gi opp. 

 

 
Jeg sier hyggelige ting til alle 
i familien min. 

 
Jeg er flink til å tenke nytt og finne nye og gode 
løsninger. 

LOGG: Skriv noen ord om hva du har gjort hver dag, gjerne 

på papir (ta bildet), og send den til kontaktlæreren på mail. 

Du skal skrive minst 4 jeg-setninger. Eksempel: Jeg har lest 

høyt for bamsen min. 

Vi kan nås på mail, skolesms og telefon. HUSK: Gi beskjed hvis eleven er syk.  

Viktige nummer:  

Thorild (helsesykepleier) 409 11931, Alarmtelefon for barn og unge: 116 111 

https://www.116111.no   

    Ida: 411 08 512 Ingfrid: 980 82 405 Kirsti: 996 28 789 HØYTLESING: Kaleido s. 94 Haren, muren og jegeren.                     

Denne teksten skal du øve godt på (du må lese minst 4 

setninger) og ta lydopptak (taleopptak)/video og sende til 

kontaktlæreren din i løpet av uka. 

 

https://www.116111.no/


   
 

   
 

Matlaging: Det er masse læring i å ta barna med i matlagingen, både lesing, matematikk og praktiske øvelser. På https://www.matstart.no finner dere mange 

tips. 

Kroppsøving:  

Det er viktig at kroppen er aktiv! Gjør minst en aktivitet hver dag. Her er det forslag til aktiviteter:  

• Dans BlimE dansen: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000219/sesong-8/episode-7 

• “Just dance” på youtube er veldig morsomt. 

• Klarer du å hoppe samtidig som du teller? Hvor langt klarer du å telle mens du hopper?  

• Støvsug rommet ditt.  

• Balansetrening, som å stå på et bein mens man gjør andre ting (eksempelvis pusser tenner) 

•  ABC 1-2-3: Målet med denne aktiviteten er at man skal tegne bokstaver fra alfabetet i luften mens man teller. Når man tegner A sier man ”én”, når man tegner B 

sier man ”to” osv. Her er det om å gjøre og komme så langt som mulig uten å stoppe opp for å tenke. Når dette blir for enkelt kan man gjøre det raskere. 

• Trill en terning 5 ganger og utfør øvelsene som hører til nummeret på terningen. Forklaringstekst og gjennomføring vises i video: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEk6rDKAIkqQzUMUu_N14gpEHuBu4mar 

 

Tips og ideer til andre læringsaktiviteter: 

Spille brettspill   Spille kort  Dekke bord og rydde av  
Bake og lage mat  

Skrive handleliste  
Skrive dagbok  

Rydde og sortere leker

 

 

 

 

 

 

https://nrksuper.no/serie/blime/MSUB04000219/sesong-8/episode-7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEk6rDKAIkqQzUMUu_N14gpEHuBu4mar


   
 

   
 

 

FRIVILLIGE OPPGAVER 

 
 
 

Her kan du velge 
oppgaver som du 
har lyst til å gjøre 
hvis du synes det 
er for lite på 
planen. 

• Jobbe i Multi 1 B boka 

• Jobbe i Kaleido 1 A boka 

• Multi Smart øving 

• Her velger du en bok du kan 
lese. 
https://skole.salaby.no/1-
2/norsk/saltos-bokhylle 

• VIKARTIMEN på NRK Skole og 
NRK Super hver dag mellom kl 
9-10 
Mange ulike aktiviteter og 
oppgaver. Timeplanen ligger på 
nettet. 

• Påskeaktiviteter:   
https://www.faerder.kommune.no/
vestskogen-skole/trinn/1-
trinn/ukebrev-og-
fredagshilsener/arbeidsplan-uke-
14.36053.aspx 

 

• https://www.nysgjerrigper.no

/eksperimenter/lag-en-ubat/ 

• https://www.nysgjerrigper.no

/eksperimenter/svevende-

ball/ 

 • https://www.nysgjerrigper.no/e
ksperimenter/verdens-beste-
papirfly/ 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle
https://skole.salaby.no/1-2/norsk/saltos-bokhylle
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https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/trinn/1-trinn/ukebrev-og-fredagshilsener/arbeidsplan-uke-14.36053.aspx
https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/trinn/1-trinn/ukebrev-og-fredagshilsener/arbeidsplan-uke-14.36053.aspx
https://www.faerder.kommune.no/vestskogen-skole/trinn/1-trinn/ukebrev-og-fredagshilsener/arbeidsplan-uke-14.36053.aspx
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https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/svevende-ball/
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/svevende-ball/
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/svevende-ball/
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/verdens-beste-papirfly/
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/verdens-beste-papirfly/
https://www.nysgjerrigper.no/eksperimenter/verdens-beste-papirfly/


   
 

   
 

 

Uke 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 Lesekloden.no 
hjemmeskole: 
Gå inn på lenken 
under og jobb med de 
ulike oppgavene 
gjennom hele dagen. 
 
https://www.leseklod
en.no/idag/uke12/tors
dag19.html#tall 

Engelsk: Trykk på linken og 
velg: «intro», «learn the 
names» og «Read» 
https://skole.salaby.no/1-
2/engelsk/my-family 
 
Kunst og håndverk: 
Det er snart påske. Øystein 
lærer deg å tegne påskehare. 
https://www.youtube.com/
watch?v=bOA7xTOkkX8 

Samling sammen med 
familien: Du er lærer. 
Syng og gjør 
klappebevegelser: Enna-
drenna-stoppa-strenna..... 
Norsk/ naturfag: høyreklikk 
og trykk på presentation-
objekt og vis 

Beveg deg som 

dyrene 1.pptx
 

Samling sammen med 
familien: Du er lærer. 
Syng og gjør 
klappebevegelser: 
Tommy Tomb. 
 
Engelsk:  
https://skole.salaby.no/1-
2/engelsk/the-
seasons/the-
weather/the-weather 

Lag til en samling foran 
noen voksne og kanskje 
kosedyr. Hold en samling 
som vi gjør på skolen. 
Dag, dato, måned, år, 
årstid og været, og ta en 
sang. 
 
 
Norsk: Kaleido B s.58-59 
 

Pause      

 PALS/smART: 
Ring en av 
klassevennene dine. 
 

PALS/smART: 
Si noe hyggelig til alle i 
familien din. Fortell i loggen 
hva du sa, og til hvem. 
 
Norsk: Kaleido B s. 56-57 

Matte: Gjør to sider i Multi 

boka, kapitelet “pluss og 

minus”.  Er du ferdig med 

«pluss og minus» begynner 

du i kapitelet «tallene fra 0 

til 20». 

Bruk gjerne klosser, 
blyanter, korker osv. Til å 
regne med.  

Lesekloden.no 
hjemmeskole: Gå inn på 
dagens oppgave 02.04. 
 
https://www.lesekloden.
no/idag/ 

Mattegrublis: På en 
bondegård er det griser 
og høner. Det er 14 føtter 
tilsammen. Hvor mange 
griser og høner kan det 
være på gården? Kan det 
være flere svar? TIPS: 
Prøv å tegn dyr.  

 Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet  Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet  

 Skriv logg (se over) Skriv logg   
Skriv logg. 

 
Lesekloden fortsetter 
 
Skriv logg. 

PALS/smART: 
Hvordan har du vist 
OMSORG og 
UTHOLDENHET denne 
uka? 
Skriv logg. 

Lese-
stund 

Lytt til lydboka noen minutter hver kveld: Anne-Cath Vestly: Mormor og de åtte ungene på ferie. 

https://skole.salaby.no/1-2/norsk/bibliotek/mormor-og-de-atte-ungene-pa-ferie-0704 

https://www.lesekloden.no/idag/uke12/torsdag19.html#tall
https://www.lesekloden.no/idag/uke12/torsdag19.html#tall
https://www.lesekloden.no/idag/uke12/torsdag19.html#tall
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/my-family
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/my-family
https://www.youtube.com/watch?v=bOA7xTOkkX8
https://www.youtube.com/watch?v=bOA7xTOkkX8
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/the-seasons/the-weather/the-weather
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/the-seasons/the-weather/the-weather
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/the-seasons/the-weather/the-weather
https://skole.salaby.no/1-2/engelsk/the-seasons/the-weather/the-weather
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