
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 39 
       

Tema: «Oppdrag: Miljøagent» 

 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
Tema 

Vi samles i auditoriet 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
 

Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
Sted: Amfiet 

 
Denne uka er det IKKE bål 

Lesekvart 
Samling 
A: Tema 
B: K&H 

C: Engelsk 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Stasjoner 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 Tema 
Vi jobber med oppdrag 

Norsk 
Stasjoner 

Rettskriving kj/sj 
 

Uteskole 

 

A: Engelsk 
B: Tema 
C: K&H 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Norsk 
 
 
 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

Rettskriving kj/sj 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Norsk 
Skrive fra uteskole og 
presentere teksten for 

klassen 
 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

A: K&H 
B: Engelsk 
C: Tema 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Tema 
Vi skriver reisebrev 

 
 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 - 13.30  



 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER  

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan uttale kj-lyden og sj-lyden riktig, og kjenner til noen ord 
som begynner på disse lydene. 

 Jeg kan holde en kort digital presentasjon for medelever (eks: 
vise og lese fra uteskoleboka på onsdag). 

 Jeg kan gi konstruktiv respons på medelevers muntlige 
presentasjoner (vi ser etter overskrift, sammenheng mellom 
tekst og bilde/tegning, tegnsetting osv).  

 Gjør s. 14 i «Jeg kan stavskrift B»-boka eller 1-2 sider videre i «Ukas ord» (hvis du har avtale med 
kontaktlærer om å ikke skrive stavskrift. Husk at du skal skrive med små bokstaver). 
 

 Gå på jakt hjemme etter ting på kj-lyden og sj-lyden. Skriv ned alle tingene du finner på arket i 
leksemappa. Minimum 5 ord i hver kolonne. 
 

 Les minimum 10 minutter i valgfri bok hver dag (skal registreres i lesekonkurransen etter hvert som 
dere fullfører en bok):  

Mandag ⬜ Tirsdag ⬜ Onsdag ⬜ Torsdag ⬜ 

 
Registrer alle lydbøker dere lytter til/bøker dere leser hjemme på Norli Junior lesekonkurranse (kontaktlærer 
godkjenner bøkene fortløpende i konkurranseperioden): https://www.norlijunior.no/?logginn  
Minner om at dere kan låne bøker gratis på biblioteket i Tønsberg, og at det finnes digitale bøker og lydbøker 
på appen «Skolen» på iPaden. 
 

Regning:  

Sosialt: 

 Jeg rydder etter meg. 

 Jeg lytter til og følger beskjeder. 

 Lad iPaden dersom det er mindre enn 50% strøm igjen. 

INFORMASJON 

Fredagshilsen uke 38: 
Denne uka reiste vi videre til Australia (med Google Earth) for å se på miljøutfordringer der. Vi har dykket ned i havet og sett nærmere på The Great Barrier Reef, og også utfordringene 
med all plasten som ender opp i havet. 
Vi har jobbet med sj-lyden, og det er en del som synes det er vanskelig å vite om ordene skrives med kj- eller sj/skj. Vi fortsetter med dette også i neste uke. I matematikken har vi jobbet 
med oddetall/partall, dobling/halvering, og tall som er 10 mer/mindre, 100 mer/mindre og 1000 mer/mindre. 
I hvert av klasserommene har elevene laget sitt eget Great Barrier Reef med koraller og fisker. Det ble kjempefint! 
 

Uteskole: Denne uka skal vi til Amfiet. Det blir ikke bål denne uka, men det er greit med kakao og litt god mat i matboksen.  
 

Sms til privattelefon utenom arbeidstid (kvelder/helger): Vi ber dere vennligst om å tenke over bruken av sms til våre privattelefoner utenom arbeidstid. Vi får mange 
henvendelser, og ser helst at dere bruker e-post dersom det ikke er en hastesak. Takk!  
Foreldremøte: Det blir foreldremøte torsdag 6.oktober kl.18-20. Innkalling legges i leksemappa denne uka. 
Leker: Minner om at leker blir igjen hjemme. Hengebamser til sekken er leker dersom de tas av og lekes med på skolen. 
 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 

https://www.norlijunior.no/?logginn

