
3. trinn – Ukeplan uke 6 
       

 

Tema: Verdensrommet 

 

 

 

 

 

MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

08.30 - 09.45   Lesekvart 
Samling 
A: TEMA 
B: Norsk 
C: KRLE 

 
  

Lesekvart  
Samling  

Matematikk 
Rutenett og 

koordinatsystem  
  
  

Lesekvart  
Samling  

 Uteskole til Blåbærstokken 
Ta gjerne med bålmat, godt 
med drikke og varme klær. 
Vi ønsker at de som har tar 

med en vedkubbe. 

Lesekvart  
Samling  

A: Engelsk  
B: TEMA  

C: K&H/ TEMA 
  

Lesekvart  
Samling  

Klassens time/ 
«Boka om meg» 

  

09.45 - 10.00  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  

10.00 - 11.15   A: KRLE 
B: TEMA 
C: Norsk  

Norsk  
Stasjoner 

Verb  

Uteskole 
  

A: TEMA 
B: K&H/ TEMA 

C: Engelsk 

Matematikk  
Stasjoner  

Rutenett og koordinatsystem 
  

11.15 - 11.45  Mat  Mat  Mat  Mat  Mat  

11.45 - 12.15  Storefri  Storefri  Storefri  Storefri  Storefri  

12.15 - 13.00/13.30   A: Norsk 
B: KRLE 
C: TEMA 

 
   

SFO/Hjem kl. 13.30  

Norsk 
Stasjoner 

Verb 
 

SFO/Hjem kl. 13.00  

TEMA 
 
 
  

SFO/Hjem kl.13.30  

A: K&H/ TEMA 
B: Engelsk 
C: TEMA 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30  

Matematikk  
Stasjoner  

Rutenett og koordinatsystem 
  
  

SFO/Hjem kl. 13.30    

Kontaktlærer 3A: Robert robert.ingebrigtsen@faerder.kommune.no  

Kontaktlærer 3B: Kamilla kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no  

Kontaktlærer 3C: Karianne karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no  

mailto:robert.ingebrigtsen@faerder.kommune.no
mailto:kamilla.nystuen.windingstad@faerder.kommune.no
mailto:karianne.thorvaldsen@faerder.kommune.no


Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

  

 

Ha en fin uke! Vennlig hilsen oss på 3.trinn 
- Robert, Karianne, Kamilla, Mads, Kjerstin, Bente og Ågot 

LÆRINGSMÅL LEKSER  
Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan skrive ukas øveord riktig (får med alle lyder, skriver bokstavene i riktig høyde i 
forhold til hverandre, blander ikke små og store bokstaver). 

 Jeg kan gjenfortelle handlingen i ukas lesebok. 

 Jeg kan forklare hva et verb er, og gi noen eksempler. 

 Skriving: 
Skriv hvert av ukas øveord minimum tre ganger så pent du klarer på riktig plass 
i bokstavhuset (kjeller, stue, loft). Spor ordene før du skriver selv. Gjerne flere 
ganger ved behov.  
Arket er nivådifferensiert (stavskrift/ generell utforming av de små 
bokstavene). 
 

 Lesing: 
Nivådifferensiert lesebok (skal leses høyt for en voksen). Fyll ut leselogg. 
Det er viktig at dere stopper opp og snakker om nye ord og uttrykk.  

Regning:  

 Begreper: rutenett, koordinatsystem, koordinater, vannrett, loddrett, søylediagram, 
tabell og akse  

                Regning: 
                Gjør ark i leksemappa. Arket er merket med må og kan. 
 

Engelsk: 

 Jeg kan lese, uttale og forstå disse ordene: astronaut, gravity, earth, sun, star, moon 

 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg blir kjent med og kan benevne egne interesser, egenskaper og ferdigheter, og kan 
formulere noe jeg synes er vanskelig og noe jeg er flink til.  

 

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 5: 
Hei alle sammen!  
Denne uken har vi startet opp med verdensrommet. Temaet engasjerer både voksne og barn. Vi jobber med temaet klassevis, men også felles for hele trinnet. På onsdag var hele trinnet 
samlet i Auditoriet hvor Mads hadde en super time. Vi lagde planeter av ballonger, avispapir, mel og vann i K&H. Neste uke skal de males. I gymmen på onsdag jobbet vi med 
koordinater, hadde gangestafett og stikkball. 
 
Vi ønsker dere en riktig god helg! 

Vi ber dere vennligst om å legge inn fravær FØR kl. 08.15. Vi ønsker å bruke lesekvart til å veilede elever i lesing fremfor å måtte bruke tiden på å kontakte foresatte og sjekke fravær 
for elever som ikke har møtt opp til skolestart. Det er dessverre også slik at vi ikke får automatisk beskjed om innvilgede permisjoner fra AMS, så husk å informere kontaktlærer 
dersom elever har fått innvilget permisjon. 
 
Leksemapper og bøker skal ligge i sekken hver dag. Vi forsøker å høre alle elevene i leseleksa hver uke, og da må boka være tilgjengelig. Takk for hjelpen! 
 
Foreldremøte: Hold av torsdag 16.februar kl.18.00-19.30! Innspill til agenda sendes til kontaktlærer eller foreldrekontakt for klassen (3A: Kjetil - far til Eveline, 3B: Silje - mor til Sofie G, 
3C: Anita - mor til Storm). I og med at 3A har fått ny kontaktlærer vil vi bruke mer tid klassevis denne gangen.  
Innkalling kommer i sekken uke 6, og den ligger også på skolens hjemmeside. 
 


