
Ukeplan for 3.trinn uke 16    
  

Info: 
• Trinnets ukeplan ligger nå ute på skolens hjemmeside og på elevens teams: 

https://faerder.kommune.no/foynland-skole/. 

• Vi har endelig fått tilgang til PC for klasseromsbruk.. Elevene har fått nytt, felles 
passord som er Sommer123. Alle har fått en egen huskelapp med brukernavn og 
passord. Denne er kjekk å ha i pennalet. Dette brukernavnet/passordet brukes også 
som innlogging på for eksempel Teams og Salaby. 

• Vårens utviklingssamtaler vil finne sted fra uke 20. Nærmere informasjon og 
innkalling kommer når det nærmer seg.  

• Denne uken går «turen» jorda rundt videre til Europa. Vi stopper i Tyskland( Norah), 
Danmark (Gustav) og Sverige (Sanna). 

• Denne uka gjennomfører vi kartleggingsprøve i matematikk. Resultatet av denne ser 
vi på sammen på utviklingssamtalen i mai.  

• Vi prøver igjen! English School Day på 3. trinn mandag i uke 17       Som planlagt 

sist så blir hele dagen viet engelskfaget, vi later som vi er engelsk skole, og vil derfor 
gjerne at elevene har på “skoleuniform” (mørk bukse/skjørt, lys skjorte/topp og gjerne 
slips!) This will be fun!  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mål: 

• Jeg kan lese enkle tekster på engelsk og forstå hva jeg leser. 

• Jeg kan beskrive ulike værtyper på engelsk. 

• Jeg kan svare på enkle spørsmål til engelsk tekst. 

• Jeg forstår multiplikasjon og divisjon som motsatte regnearter. 

• Jeg kan løse oppgaver med fordeling med og uten rest. 

• Jeg kjenner til litt fakta om landene Tyskland, Danmark og Sverige. 

• Jeg vet at Europa er den verdensdelen også Norge ligger i. 
 
 

Kontaktinformasjon: 
Charlotte: charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no  
Kirsti: kirsti.nadland.ness@faerder.kommune.no  
Marie: marie.elisabet.roggert@faerder.kommune.no  
Helsesykepleier Liv: liv.holsen@faerder.kommune.no eller tlf: 91524215 
 

Ved fravær sender du SMS til 59444207 slik: «3 Anne er syk i dag. Mvh Per» 
 

https://faerder.kommune.no/foynland-skole/
mailto:charlotte.a.kristiansen@faerder.kommune.no
mailto:kirsti.nadland.ness@faerder.kommune.no
mailto:marie.elisabet.roggert@faerder.kommune.no
mailto:liv.holsen@faerder.kommune.no


     Mandag     Tirsdag     Onsdag     Torsdag     Fredag    

08.30-
09.45    

Matte Jorda rundt Jorda rundt Matte 
  

Jorda rundt 

09.45-
10.00    

Lillefri   Lillefri   Lillefri  Lillefri   Lillefri   

10.00-
10.45    

Matte Jorda rundt Jorda rundt Matte Jorda rundt 

10.45-
11.30    

Mat    Mat    Mat  Mat    Mat    

11.30-
12.00    

Storefri    Storefri    Storefri  Storefri   Storefri    

12.00-
13.00    

Engelsk/ 
Jorda rundt 

Matte 
  

Jorda rundt Engelsk/ 
Gym 

Jorda rundt 

13.00-
13.15    

Friminutt    Slutt 12.45    Friminutt  Friminutt   Friminutt   

13.15-
14.00    

Jorda rundt/ 
Engelsk  

     Jorda rundt  Gym/ 
Engelsk 

Jorda rundt 

Friminutt-
områder   

Ballbingen  Venneparken   Haugene  Skatebanen   Solsiden 

  
 

Lekse til tirsdag    Lekse til onsdag              Lekse til torsdag    Lekse til fredag   

Norsk:  

• Svar på de 
spørsmålene 
du finner bak 
i leseboken, 
eller skriv 
gjenfortelling i 
den røde 
skriveboken.  

Husk hele setninger! 
  
  Matte: 

• Multi s. 60 

Norsk:  

• Les i ny bok i 
lesemappa.. 

   
Matte:  

• Multi s. 61 
 
Engelsk:  

• Lese s. 18-19 i 
Stairs. Lese 
sammen med en 
voksen, på 
engelsk og på 
norsk 

Norsk:  

• Les i boken din i 
lesemappa. 

 
 Engelsk:  

• Leselekse i My 
English book.; The 
wind and the Sun 

• Svar på oppgaven 
til leseleksa i My 
English book 

 
   

Norsk:  

• Les i boken din i 
lesemappa. 

 
   
   
   
   

 

 

 


