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 Skolen starter hver dag kl.08.30.                                                                                                                     

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt Samling 
Engelsk/na
turfag 

Samling 
KRLE/Naturfag  

Samling 
Norsk/ 
matem. 

 
Uteskole 

 
K&H/ norsk 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

2.økt 
 

Naturfag/ 
engelsk 

Norsk/ musikk  Engelsk/ 
natursti 

Uteskole Norsk/ K&H 

Spise Spise Spise Spise  Spise 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt  Friminutt 

3.økt KRLE/Mate
m. 

Musikk/ norsk 
 

Natursti/ 
engelsk 

Uteskole  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 

Norsk: 
 
Husk at du skal skrive så pent 
du kan! 

 

Kaleido arb.bok 
s.13 
 
Finn en bok du 
liker og les 15. 
min.:  
https://skole.sala
by.no/3-
4/norsk/bibliotek 

Kaleido 
arb.bok s.17 
og s.19. 

Kaleido arb.bok 
s.20 
 
Øv på 
diktatordene! 
 

Finn en bok 
du liker og 
les i 25 min.:  
https://skole
.salaby.no/3-
4/norsk/bibli
otek 

Engelsk: 
Les sammen med voksen 3 
ganger: 

  s. 10 i 
engelskheftet: 
Welcome 
back to school 

  

Matematikk:  
 

Gjør s. 8 i 
heftet ditt 

Gjør s. 9 og 10 i 
heftet ditt 

 
 

 

 

Diktatordene: 

mat    fat     lat      bil      mil      smil      gjerde      gjennom      hjerte      sjokolade 

 

 

Nyttige lenker: 

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

https://podium.gyldendal.no/MNO1-4/3a#menuItem_1 
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Informasjon:   

• Torsdag i forrige uke fikk vi en ny jente i klassen!  Velkommen til Vania! Klassen hadde 

laget flotte tegninger og skrevet mange hyggelige ord som hun fikk med seg hjem den 

dagen hun startet!  

• Det er utegym i uke 34-36. Etter uke 36 vil dere få beskjed om det blir gym innendørs, det 

er det ledelsen som avgjør. All info om gym vil stå på ukeplanen.   

• Minner om bokbind og innesko!  

• Torsdag 3/9 er det uteskole (hele dagen) med Den kulturelle skolesekken på Magnhildås.  

• Vi skal være med på «Grønn skolevei». Les informasjon: 

https://nyweb.vfk.no/globalassets/helt-gronn-

skolevei/dokumenter/skolebrev_a4_oppdatert.pdf   

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

foreldremøtet: 

- En foresatt pr elev. 
- Påmelding/registrering sendes på skoleSMS senest fredag 18.09: navn + 

tlf.nummer.  
- En meter avstand. 
- Ingen servering. 
- Antibac når man kommer og går. 
- Vaske over pulter når møtet er ferdig. 

 

 

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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