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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 
 
Juleverksted 

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk 
  

 
Uteskole 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Engelsk/s
amf.f. 

Norsk/ musikk  Juleverksted/
uteskole 

KRØ/matem.  Uteskole 

Spise Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt  Matem./
KRLE 

Musikk/ norsk Juleverksted/
uteskole 

Matem.KRØ  Uteskole 

4.økt   Juleverksted  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: 
Les høyt 3 

ganger for 

voksen. 

Les What is for 

dinner? 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: 

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

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 

 

Vi oppfordrer alle til å lese litt hver dag!  

Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og leseforståelsen.  

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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Informasjon: 

• Vi har nå en periode fremover hvor vi har ekstra fokus på kroppsspråk og hvordan vi 

snakker til hverandre. Vi hadde i forrige uke «jenteprat» og «gutteprat» både tirsdag og 

torsdag. Elevene har gitt oss tilbakemeldinger på at de synes det har vært fint å prate 

sammen begge dagene. De forteller også at de synes det er fint å ha dette fokuset en 

periode fremover. Barna imponerer oss med gode refleksjoner. De forteller at de allerede 

merker en forskjell. Vi ønsker at dere hjemme også snakker med barna om vårt sosiale 

fokus. Reflekter sammen hvorfor temaet er viktig! 

• Dersom det er noen som holder Aftenposten Junior, og har lyst å donere aviser som er lest 

til klassen, tar vi gjerne imot! 

• Onsdag 9. desember er det juleverksted hele dagen. Vi kommer til å være både inne og 

ute denne dagen, så det er viktig med klær etter vær. Det blir ikke bål.  

• Vi ønsker å rydde i garderoben. Alle tar med en ekstra bag til skolen på onsdag, så vi kan 

sende hjem litt tøy til vask o.l. 

• Det er flere som mangler innesko. Dette må alle ha!  

• Elevene jobber med multiplikasjon i matematikk. Som en introduksjon til dette, jobber 

elevene med gjentatt addisjon. Det er lagt ved en lenke til øving på gangetabellen for de 

som vil ha litt mer utfordring.  

• Det er uteskole hele fredag. Det blir bål. Ta med vedkubbe, hvis du har mulighet. 

 

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

