
 

                                          
3.trinn uke 19 

Informasjon   Ukas mål 

 

Vi lærere har satt stor pris på å 

treffe alle de flotte elevene på 

trinnet igjen denne uken!   

 

Vi har brukt mye tid på rutiner i 

forbindelse med vask, hygiene og 

avstand, og elevene har vært så flinke 

til å følge disse.  

 

Hver dag har alle kohortene hatt en 

inneøkt og to ukeøkter. Vi har vært så 

heldige å få låne to baser på 7.trinn, 

slik at vi kan være litt fleksible når 

det gjelder ute/innetid. Vi har hatt 

uteskole hver dag på faste områder i 

nærmiljøet. Det synes elevene er 

veldig positivt.  

 

Inntil 7.trinn kommer tilbake til 

skolen, kan elevene la skiftetøy og 

bøker få ligge på skolen. Ny beskjed 

kommer hvis vi må endre på dette. 

 

  
 

Sosialt: Jeg viser ansvar ved å vaske 

hender og holde avstand. Jeg 

inviterer andre med i lek. 

Norsk: Jeg kan gjenfortelle og 

dramatisere eventyr. 

Engelsk: Jeg kan spørre om hvor mye 

klokka er. Jeg vet hvordan man sier 

kvart på, kvart over, hel og halv (om 

klokkeslett). 

Matte: Jeg kan stille opp 

regnestykker under hverandre. 

 

 



LEKSER TIL: 

 

 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Lese/Skrive Les første 

kapittel i 

boka du har 

lånt fra 

skolen. 

 

Gjenfortell 

eventyret om 

Gullhår og de 

tre bjørnene 

for en voksen. 

 

Les andre 

kapittel i boka 

du har lånt fra 

skolen. 

 

Skriv minst 

fem setninger 

om hvem og 

hva boka 

handler om i 

rød skrivebok. 

 

Ekstra: 

Les i egen bok i 

15 min. Eller 

finn en bok på  

Skolen eller 

Salaby 

 

Les tredje 

kapittel i 

boka du har 

lånt fra 

skolen. 

 

Ekstra: 

Les i egen 

bok i 15 min. 

Eller finn en 

bok på  

Skolen eller 

Salaby 

 

Les fjerde 

kapittel i 

boka du har 

lånt fra 

skolen. 

 

Hva har 

skjedd i 

kapittel 3 og 

4? Skriv 

minst fem 

setninger i 

rød 

skrivebok. 

 

Matematikk Multi 3b 

nettoppgaver  

Kap 11   D1 og 

D2 finner du 

HER 

   

 

Engelsk  

 

 

 Les s. 73 i 

Textbook 

“Act and 

play” sammen 

med en 

voksen. 

Repeter s. 73 

i Textbook 

“Act and 

play” 

Muntlig  

 

 Skriv de 

engelske 

ordene under 

«Act and 

play» i 

engelsk 

skrivebok. 

Øv på de 

engelske 

ordene under 

«Act and 

play» 

https://skolen.cdu.no/
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://skolen.cdu.no/
https://skole.salaby.no/3-4/norsk/bibliotek
https://podium.gyldendal.no/mno1-4/3b?location=menuItem_11#menuItem_11


 

 

 

Ord, uttrykk og begreper Engelsk 

Kohort 

Pandemi 

Positiv innstilling 

Utholdenhet 

Ansvar 

 

 

 

It`s seven o`clock. 

It`s half past seven. 

It`s a quarter past seven. 

It`s a quarter to seven. 

 

 

 

 

 

 

TIMEPLAN 

KOHORT 1 - BLÅ 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30-09.50 Inne 
  

Ute Inne Ute  

09.50-11.10 Ute 
  

Ute Ute Ute FRI! 

11.10-11.40 MATPAUSE     

11.40-13.00 Ute 
  

Inne Ute Inne  

  

   

KOHORT 2 - GRØNN 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30-09.50 Ute 
  

Inne Ute Inne  

09.50-11.10 Ute 
  

Ute Ute Ute FRI! 

11.10-11.40 MATPAUSE     

11.40-13.00 Inne 
  

Ute Inne Ute  

  

KOHORT 3 - GUL 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 



08.30-09.50 Inne 
  

Ute Inne Ute  

09.50-11.10 Ute 
  

Ute Ute Ute FRI! 

11.10-11.40 MATPAUSE     

11.40-13.00 Ute 
  

Inne Ute Inne  

  

KOHORT 4 - RØD 

  MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30-09.50 Ute 
  

Inne Ute Inne  

09.50-11.10 Ute 
  

Ute Ute Ute FRI! 

11.10-11.40 MATPAUSE     

11.40-13.00 Inne 
  

Ute Inne Ute  

  

  

Ved sykdom send beskjed til Skole SMS 

Mobilskole: Send sms til 59444202 “ 3 Kari er syk i dag. Hilsen Tom” 

Telefonnummer (ikke sms)  til 3.trinns Teamrom: 46832467 

 

Hilsen lærerne på 3.trinn       

 

 


