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 Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Lesekvart
/samling 
 
Bok-
,tegne- og 
strikkekaf
e 

Lesekvart/ samling 
 
KRLE/Naturfag  

Lesekvart/sa
mling 
 
Norsk/matem
. 

Lesekvart/ 
samling 
 
Norsk 
  

 
Uteskole 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Bok-
,tegne- og 
strikkekaf
e 
 

Film 

Norsk/ musikk  Uteskole KRØ/matem. Uteskole 

Spise Spise Spise Spise Spise Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt  Film Musikk/ norsk Uteskole Matem./KRØ  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: 
Les høyt 3 

ganger for 

voksen. 

Les s.41 i rødt 

engelskhefte. 

   

Norsk:  

 

 

Det er lekser i norsk og matematikk i 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: 

 

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 
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http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/
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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 gleder oss veldig til å se alle sammen igjen! 3.trinn er virkelig verdens beste 3.trinn! Vi 

er så stolte av alt dere får til.  

• Mandag lager vi en ekstra hyggelig kosedag i og med at vi nå er tilbake på skolen etter 

karantene med hjemmeskole! Det blir tegne-, bok- og strikkekafe og film! De som vil tar 

med egen bok hjemmefra, de som vil strikke må ta med eget strikketøy hjemmefra. Alle 

tar med deilig, sunn matpakke (ikke kjeks eller søtsaker), frukt, varm/kald drikke og 

vannflaske! Vannflaske er viktig. 

• Foresatte må sette seg godt inn i informasjonen som ligger på skolens hjemmeside. Det er 

viktig at dere prater med barna om det som står der, slik at de er godt forberedt. 

https://faerder.kommune.no/herstad-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-

skolen/informasjon-om-gjenapning-av-herstad-skole.53550.aspx 

• Vi vi gjerne minne om det vi skrev i forrige uke: 

Det er viktig at vi voksne prater med barna om at det ikke er flaut osv. å bli smittet av 
korona eller å være hjemme i isolasjon eller karantene. Vi kan alle bli smittet selv vi gjør 
alle vårt aller beste for å ikke bli smittet. Dette kan ramme oss alle selv om vi følger reglene 
og gjør så godt vi kan. Vi tenker at det er viktig med åpenhet rundt dette, slik at vi sammen 
skaper trygge rammer og gode holdninger rundt det å bli smittet. Det er viktig at barna vet 
at når vi er tilbake på skolen, så er vi friske og kan være sammen og leke sammen. Vi, barn 
og voksne, er et godt lag sammen og det er vi veldig stolte av. Vi er alle viktige brikker når 
det gjelder å bygge opp en god og inkluderende lagånd og godt klassemiljø. Vi kommer til 
å bruke tid til å prate om dette i samling (når vi er tilbake på skolen) slik at dere vet at også 
vi følger opp dette på skolen. Vi skal lytte til barnas spørsmål eller undringer, og svare så 
godt vi kan. Dersom dere hjemme trenger informasjon eller veiledning, så ligger det 
informasjon på skolens hjemmeside og Færder kommunes hjemmeside om 
Smittevernteamet. 

• Det er lekser i norsk og matematikk i gult hefte som elevene får med seg hjem på 

mandager. Alle oppgavene skal gjøres. Heftet blir samlet inn på fredager. Det er viktig at 

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

• Det er også uteskole på fredag. Vi skal være ute hele dagen. Det blir bål. Ta med en 

vedkubbe, hvis du kan.  

 

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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