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 Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Samling 
Engelsk/natu
rfag 

KRLE/Naturfag 
 
 
  

Samling 
Norsk/ 
matem. 

Samling 
Norsk 

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 Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt KRLE/Mate
m. 
  

Musikk/ norsk 
 

Uteskole Matem./ KRØ 
 
 
  

Digitaltime/
Onenote/ 

4.økt   Matem./ 
norsk 

 Digitaltime/
Onenote/ 

 Slutt 
kl.13.00 

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

Lekser 

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

 
 
 
HUSK: 
Husk å ta med et tomt, 
ferdig vasket (uten etikett) 
syltetøyglass i løpet av uken. 

Skriv ½ -1 side i 
norsk 
kladdebok om 
noe hyggelig du 
har gjort i 
sommerferien!  
 
  
Du skriver på 
annen hver linje. 
Skriv så pent du 
kan og følg 
skrivereglene. 

 

Les og gjør 
oppgavene 
muntlig 
sammen med 
en voksen:  
 
https://www.l
esekloden.no/
verdensromm
et/#planetene 
 

Øv på 
diktatordene. 
Det er diktat 
hver torsdag! 
 
Tegn en tegning 
som handler 
om VENNSKAP.  
Du får ark på 
skolen. Husk å 
fargelegge hele 
arket! 
 

Skriv ½-1 
side i norsk 
kladdebok 
om hvorfor 
det er fint å 
ha en venn. 
 
Du skriver på 
annen hver 
linje. Skriv så 
pent du kan og 
følg  

skrivereglene. 
 

 

Diktatordene: 

is         ris        gris      bur     sur     mur 

 

Nyttige lenker: 

Redd barna: https://rs.reddbarna.no/ 

 

 

Informasjon: 

https://www.lesekloden.no/verdensrommet/#planetene
https://www.lesekloden.no/verdensrommet/#planetene
https://www.lesekloden.no/verdensrommet/#planetene
https://www.lesekloden.no/verdensrommet/#planetene
https://rs.reddbarna.no/


Ukeplan uke 34     HØST 2020                                                            Herstad skole 3. trinn                                                                                                                   

Hei alle sammen! Håper dere har hatt fine feriedager!  

Vi gleder oss til å møte dere igjen mandag 17.august kl.08.30.  

 

• Første skoledag stiller vi opp klassevis utenfor hovedinngangen.  

• På skolens hjemmeside er det utfyllende informasjon om skolestart. Det er viktig at 

foresatte leser dette og prater med barna om denne informasjonen: 

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

skolen/informasjon-til-foresatte-om-skolestart-hosten-2020.40625.aspx 

• NB. Fra og med tirsdag 18.08 stiller 3. trinn opp under våre klasseromsvinduer (samme 

som i fjor). Dette er fast hver dag. 

• Angående garderobene: rød gruppe har garderobe utenfor klasserommene våre, blå 

gruppe har i SFO-garderoben.  

• Alle MÅ ha med eget pennal hver dag (også på uteskole): blyant, blyantspisser, viskelær, 

linjal og fargeblyanter. Det er ikke anledning for elevene å låne utstyr fra hverandre.   

• Angående uteskole i år: dersom det blir laget bål, opplyser vi om det. Hvis ikke det står noe 

om bål, så er det vanlig matpakke som gjelder. Alle må ha klær, skiftetøy og skotøy etter 

været. Alle må ha med kald/varm drikke og sitteunderlag. Alle må ha med pennal. 

• Vi ønsker at alle tar med et tomt, ferdig vasket (uten etikett) syltetøyglass til skolen i løpet 

av uken. Vi skal bruke dette glasset i K&H neste uke.  

• I uke 34 avviker vi noe fra timeplanen. Vi setter av tid til å bli litt kjent igjen, leke, 

gjennomgå rutiner o.l. 

• Lene V. og Line H.Z forsetter som kontaktlærere. Andre lærere på trinnet er Emil Hagen, 

som skal ha klassen i K&H, og Tommy Taraldsvik som skal ha klassen i musikk og KRØ. 

Assistenter på trinnet i år er Magnus Smee Daae og Lars Wik. 

• Det er utegym f.o.m. uke 34 - t.o.m. 36. Klær etter vær.  

• Det blir diktat hver torsdag fremover. Elevene jobber med diktatordene på skolen i løpet 

av uken, men det er også viktig å øve på ordene hjemme. 

• Skooler er ikke i drift. All informasjon blir lagt på skolens hjemmeside.  

• Alle må ha med innesko. 

• Angående smartklokke: den må ligge avslått i sekken i skoletiden.  

• Informasjon til foresatte om skolestart fra UDIR: 

https://www.udir.no/contentassets/7539c9ab80473da06e90585e02e14d/informasjon-til-

foreldre-om-skolehverdagen.pdf 

 

 

 

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 
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