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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 
  

 
Norsk/K&H 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Engelsk/ 
matem. 

Tema  Uteskole/ 
tema 

KRØ/matem.  K&H/norsk 

Spise Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt  Tema Tema Uteskole/ 
tema 

Matem./KRØ  Digi/lese/skri
ve 

4.økt   Matem./nors
k 

 Skrive/lese/ 
digi 

 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 I am hungry i 

rødt engelskhefte. 

   

Norsk:  

 

 

Det er lekser i norsk og matematikk i det gult 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: 

 

Vi oppfordrer alle til å lese litt hver dag!  

Mengdetrening er viktig for leseutviklingen og leseforståelsen.  

 

Informasjon: 

• Tirsdag i forrige uke hadde vi en veldig hyggelig kosetime! Barna storkoste seg! Det veldig 

fint å se hvordan klassemiljøet blomstrer, fordi vi hver dag også har fokus på det sosiale 

samholdet og samhandlinger.  
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• Denne uken starter vi opp med en nytt tverrfaglig temaet om dyrene på gården: Kloke dyr. 

Dyrene som samarbeider.  Elevene skal jobbe med ulike husdyr. Vi skal bruke forskjellige 

læringsstrategier. Fagene som er implementert i temaet er blant annet norsk, engelsk, 

matematikk, naturfag, sosial kompetanse og samfunnsfag.  Vi timeplanfester en periode 

fremover økter med tverrfaglig tema. Se timeplan. Vi har laget temavegg i klasserommet, 

der alle gruppene henger opp sine gårder med forskjellige dyr osv. Her vil vi også henge 

opp ord og begreper vi lærer. Det er en levende temavegg som vil bli utfylt etter hvert som 

vi lærer mer og mer 

• De som har faktabøker om husdyr, kan gjerne ta de med på skolen. Husk å navne bøkene. 

• Det er populært med sjakk i klassen. Dette er veldig moro! Vi kommer til å sette opp et 

sjakkbord i klassen som vi kan bruke til pauseaktivitet når det passer. Her er litt om sjakk:  

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

• Fredag får vi besøk av svømmelærer Erik Riise Berge. Han skal informere om 

svømmeopplæringen som begynner fredag i uke 4. Det kommer informasjon om 

svømmeopplæringen på neste ukes ukeplan. Dersom det skulle bli noe forandring, så 

sender vi skolesms. 

 

 

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/ 

 

 

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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