
Uke 11 på hjemmeskole 
 

Her finner du oversikt over hva vi underviser elevene i denne uken i de ulike fagene  
 

tid mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 
 
 8.30-
9.45 

Norsk 
Leksegjennomgang. 
Salaby: 
https://skole.salaby.no/3-
4/norsk/ov-pa-skriving 
 
Alle oppgavene til 
«rettskriving»- de grønne 
oppgavene 

Matte 
Velg mellom: 

1. Multi smart øving 
2. Salaby: fortsett fra 

mandagens lenker 
 

Norsk 
Salto lesebok 70 og 71. 
Arbeidsboka 50 + 51 
 
Og/ eller: 
 
https://skole.salaby.no
/3-4/norsk/ov-pa-
skriving 
 
Alle oppgavene til 
«diftonger»- de blå 
oppgavene 
 

Matte 
Multi smart øving 
 

Norsk  
Salaby: 
https://skole.salaby.no/
3-4/norsk/ov-pa-
skriving/kj-ky--eller-ki- 
 
https://skole.salaby.no/
3-4/norsk/ov-pa-
skriving/skriv-
setningen-riktig 
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 10.00-
10.40 

KRLE 
Salaby Kristendommen  
 
 
 

Naturfag/ samfunnsfag 
1.Repetere hva et 
byggverk er. (Et byggverk 
er alt som er bygget av 
mennesker og som står 
fast på bakken, for 
eksempel hus, kirke, broer, 
demninger, tårn...)  
 
2. Se 
https://www.nrk.no/skole/
?mediaId=17928&page=se
arch&q=bro 
   

Musikk 
Sanger fra Kor Arti  
 
Eller: 
https://skole.salaby.no/
3-4/musikk 
 
 

Engelsk 
1. Les s. 47 Quest 

Textbook 
2. skrive gloser  
3. https://www.lokus.no

/open/questelevnettst
ed3 

 
 

Uteskole på Teiebanen 

 
11.30- 
12.15 

Matte  
Velg mellom: 
1. Multi smart øving 
2. 
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/3-
trinn3/multiplikasjon 
 
3. 
https://skole.salaby.no/3-
4/matematikk/4-
trinn1/divisjon 
 

Arbeidsplan 
Salaby skole, 3-4 trinn. 
 
Velg mellom norsk, matte, 
engelsk, samfunnsfag, 
naturfag og KRLE 

- Jobb i 20 minutter  

KH 
Påskehefte og 
påskekylling 2 
 
https://malimo.no/papi
rpaskekylling-malimo-
mini-crafts/ 
 
Bruk det du har for å 
lage en søt påskekylling 

       

Arbeidsplan 
Salaby skole, 3-4 trinn. 
 
Velg mellom norsk, matte, 
engelsk, samfunnsfag, 
naturfag og KRLE 

- Jobb i 20 minutter 

Uteskole på Teiebanen 

 
12.30- 
13.00 

Matte  
Spill yatzi eller et kortspill 
 

Arbeidsplan 
Spill et brettspill du har 
hjemme 

KH 
Lag et påskekort til en 
du er glad i <3  
 

Arbeidsplan 
Spill et brettspill du har 
hjemme 

Uteskole på Teiebanen 

 Slutt: 13.00 Slutt: 13.00 Slutt: 13.00 Slutt: 13.00 Slutt: 13.00 
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Hilsen lærerne på 3.trinn 😊 


