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Jeg passer inn! 

ANSVAR + OMSORG + RESPEKT = VENNSKAP 
 

Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Lesekvart
/samling 
 
Samf.f./ 
engelsk 

Lesekvart/ samling 
 
KRLE/matem.  

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk/matem
. 

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk 
  

 
Uteskole 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Engelsk/ 
matem. 

Tema  Tema Utegym/matem
.  

Uteskole 

Spise Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt  Tema Tema Tema Matem./utegy
m  

Uteskole 

4.økt   Matem./nors
k 

 Uteskole 

 Slutt 
kl.13.00 

Slutt: 12.50 Slutt kl.14.15 Slutt kl.13.00 Slutt kl.13.50 

 

Lekser 

 Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: 

Engelsk: 

 

Prat engelsk i 6 

minutter med en 

voksen. 

   

Norsk:  

 

Det er lekser i norsk og matematikk i det blått leksehefte som elevene får med seg 

hjem på mandag. Alle oppgavene skal gjøres. Heftet blir samlet inn på fredag.  

Matematikk: 

 

Vi oppfordrer alle til å lese litt hver dag!  

Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og leseforståelsen.  

 

Informasjon: 

• Denne uken begynner det en ny gutt i klassen. Det gleder vi oss veldig til! Han har vært på 

besøk i forrige uke og vi har tegnet flotte velkommentegninger til han! Velkommen til Ole 

Bjørn! Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 
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• Vi minner om at elevenes Teams skal ikke brukes privat. Dersom den skal i bruk, så er det i 

forbindelse med skolearbeid, og da vil vi gi beskjed om dette. Foreløpig bruker vi ikke 

Teams til skolearbeid. 

• Torsdag blir det utegym. De som vil, tar med skøyter og hjelm. Alle må bruke hjelm hvis de 

skal gå på skøyter. De som vil, tar med ski og staver. Vi har akebrett på skolen. 

Denne skolesms er sendt til alle foresatte i forrige uke: 
Hei alle foresatte på Herstad skole! Nå er skøyteisen på Herstad klar. Elevene kan gå på 

skøyter eller på beina. Men alle som er på isen må ha på seg hjelm som de har med 

hjemmefra. De som ikke har hjelm kan ikke leke på isen. Vi ønsker samtidig alle en god helg. 

Mvh ledelsen på Herstad skole 

 

• Denne uken er uteskole hele dagen på fredag. (Ikke uteskole på onsdag).  

• Angående svømmeopplæringen:  

Vi hadde besøk av svømmelærer i forrige uke. Han informerte om hva som skjer og rutiner 

i svømmehallen, svømmetimen, garderoben, dusjen, bussturen osv. Det var en veldig fin 

gjennomgang som barna likte å høre på. Det var også mange spørsmål fra barna i 

etterkant, som han brukte god tid på å besvare. Når det gjelder informasjon til foreldre, så 

fortalte svømmelæreren at den sendes ut uken før oppstart. Informasjonsskrivet legger vi 

på vår hjemmeside. Det er usikkert når svømmeopplæringen begynner på grunn av 

smitteverntiltak, men så fort vi vet noe, vil vi informere foreldre og barn. Vi sender ut 

skolesms når vi legger denne informasjonen på vår hjemmeside.  

 

Nyttige lenker: 

Gangetabellen: https://www.gangetabellen.net/1-gangen.html 

Farm animals: https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM 

Husdyr: https://www.nrk.no/video/forskjellen-paa-kjaeledyr-husdyr-og-ville-dyr_66897 

Relemo: https://conexus.net/produktinnhold/relemo/ 

Lesetrim: http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/ 

Salaby bibliotek:  

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek 

https://skole.salaby.no/3-4/norsk/saltos-bokhylle 
Skolenmin, bibliotek:  

https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/norsk/biblioteket-1-4-trinn-5d667932cc75b4001e206572-

5f3146fac299b55c9c58c11f-5f3e67a7f8693e4bf0d59d8a?showIntro=true 

Sjakk: https://www.barnevakten.no/app/tre-gode-sjakk-apper/ 

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

 

Skolens hjemmeside: 
https://ww.faerder.kommune.no/herstad-skole  

SkoleSMS:  
Send [trinn] [tekst] til 59444203               Eks:                      3Per er syk i dag. Hilsen Kari.  

Kontaktlærer Lene Vestheim: 
e-post: lene.sverresdatter.vestheim@faerder.kommune.no          

Kontaktlærer Line Høvik Zondag: 

e-post: line.hovik.zondag@faerder.kommune.no                                 

 

Vennlig hilsen Lene og Line 
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