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 Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Lesekvart/ 
samling 
 
Engelsk/na
turfag 

Lesekvart/ 
samling 
 
KRLE/Naturfag  

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk/ 
matem. 

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk 
 
  

Lesekvart/sa
mling 
 
K&H/ norsk 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Naturfag/ 
engelsk 

Norsk/ musikk  Uteskole KRØ/ matem. Norsk/ K&H 

Spise Spise Spise Spise  Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt KRLE/Mate
m. 

Musikk/ norsk 
 

Uteskole Matem./ KRØ  Digitaltime/ 
lesing 

4.økt   Matem./ 
norsk 

 Digitaltime/ 
lesing 

 Slutt 
kl.13.00 

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

Lekser 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

Norsk: 
 
Du skal lese teksten høyt for 
voksen. 
Gjenfortell til voksen det du 
har lest. 

 

https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/eventyr/
eventyrtrekk 

https://skole.
salaby.no/3-
4/norsk/event
yr/eventyrtyp
er 

https://skole.sa
laby.no/3-
4/norsk/eventy
r/rodhette-og-
ulven 
 
Øv på 
diktatordene! 

https://skole
.salaby.no/3-
4/norsk/eve
ntyr/pannek
aka 

Engelsk: 
Les sammen med voksen 3 
ganger: 

s. 12-13 i 
engelskheftet. 

    

Matematikk:  
 

Gjør oppgave 
4 s. 9 i Multi 

Gjør oppgave 5 
s. 10 i Multi 

 
 

 

 

Diktatordene: 

fortelle   eventyr    magisk    verb    tak    tue    tre    due    dyr    duk 

 

 

Nyttige lenker: 

Syng ut: https://www.youtube.com/watch?v=PWvIjhqyaAg&list=RDPWvIjhqyaAg&start_radio=1 
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Blimed 2020 https://www.youtube.com/watch?v=cWUfgj9QkZY 

 

 

 

Informasjon:   

• Vi hadde en fin dag i skogen torsdag i forrige uke med DKS. Vi ble blant annet fortalt 

mange spennende eventyr fra hele verden. Barna var veldig engasjerte og hadde mange 

gode innspill! Vi er stolte av gjengen vår! 

• Vi skal lære om eventyr i norsken. Det er flott hvis dere voksne kan fortelle eventyr 

hjemme, gjerne be barna gjenfortelle eventyret. Dersom dere har eventyrbøker hjemme, 

er det fint om elevene kan ha med de på skolen og ha de i hyllen sin. Husk å navne bøkene. 

• KRØ: Det er innendørsgym fremover. Elevene skal ha på innesko i gymmen. Garderobene 

er fremdeles stengt, men det kan være lurt å ha på en t-skjorte under genseren.  

• Foreldremøte mandag 21.september kl.18.00-19.00. Innkalling kommer. Angående 

foreldremøtet: en foresatt pr elev, registrering sendes på skoleSMS (navn og mob.) senest 

fredag 18.09. 

 

 

Skolens hjemmeside: 
https://www.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://www.youtube.com/watch?v=cWUfgj9QkZY
https://www.faerder.kommune.no/herstad-skole
mailto:line.hovik.zondag@faerder.kommune.no

