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 Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Lesekvart
/samling 
 
Samf.f./e
ngelsk 

Lesekvart/ samling 
 
KRLE/matem.  

Lesekvart/sa
mling 
 
Norsk/matem
. 

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk 
  

 
K&H/norsk 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Engelsk/s
amf.f. 

Norsk/ musikk  Uteskole KRØ 
m/kosebamse 
 & 
Lego/kapla/lese/te
gne/strikke  

Norsk/K&H 

Spise Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt  Matem./
KRLE 

Musikk/ norsk Uteskole KRØ m/kosebamse 
 & 
Lego/kapla/lese/te
gne/strikke  

Digi/lese/skri
e 

4.økt   Matem./nors
k 

 Digi/lese/skri
ve 

 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: 
Les høyt 3 

ganger for 

voksen. 

Les s.43 (Dear 

Father Christmas) 

i rødt 

engelskhefte. 

   

Norsk:  

 

 

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

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

 

Husk at du skal forme bokstaver og tall så pent du kan. 
 

Matematikk: 

 

Nyttige lenker: 

Multi nettoppgaver: https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3a 

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 

 

https://conexus.net/produktinnhold/relemo/
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/saltos-bokhylle
https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/norsk/biblioteket-1-4-trinn-5d667932cc75b4001e206572-5f3146fac299b55c9c58c11f-5f3e67a7f8693e4bf0d59d8a?showIntro=true
https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/norsk/biblioteket-1-4-trinn-5d667932cc75b4001e206572-5f3146fac299b55c9c58c11f-5f3e67a7f8693e4bf0d59d8a?showIntro=true
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Vi oppfordrer alle til å lese litt hver dag!  

Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og leseforståelsen.  

 

Informasjon:   

• Vi hadde et veldig hyggelig besøk av helsesykepleier i forrige uke! Hun kom når vi hadde 

samling. Hun fortalte litt rundt korona. Vi tok oss god tid til innspill og spørsmål fra 

elevene. Klassen syntes det var stas å prate med helsesykepleier.  

• Forrige uke var det «vennskapsuke» på skolen. 3. trinn hadde egen «hemmelig 

venneklasse» som de tegnet flott tegninger til. Vår «hemmelige venneklasse» syntes 

tegningene var så flotte at de valgte å lage en utstilling av tegningene de fikk av oss. Dette 

syntes klassen var veldig stas! Alle elevene på skolen fikk også fine armbånd.   

• Det blir «stjernepremie» på torsdag! Da blir det kosebamsegym og aktiviteter i 

klasserommet med lego/kapla/tegning/strikking/lesing. De som vil strikke, må ta med eget 

strikketøy hjemmefra. De som vil, tar med en kosebamse! 

• Det er lekser i norsk og matematikk i blått leksehefte som elevene får med seg hjem på 

mandag. Alle oppgavene skal gjøres. Heftet blir samlet inn på fredag. Det er viktig at 

foreldre sjekker at lekseheftet er i sekken før elevene går til skolen på fredager. 

• Det er fint om elevene kan ta med et tomt, ferdig vasket (uten etikett) syltetøyglass i løpet 

av denne uken. 

 

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 

https://ww.faerder.kommune.no/herstad-skole
mailto:line.hovik.zondag@faerder.kommune.no

