
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 44 

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan lese dialoger med tonefall og stemmeleie.  

Matte: Jeg kan regne addisjons- og subtraksjonsstykker med tierovergang.  
 

Sosialt: Jeg kan passe på meg selv. Jeg går stille inn i klasserommet. 

 
Kroppsøving : Dans Blime-dansen sammen med noen i familien din.  Musikk og 
dansetrinn kan du finne på NRK TV  

https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/9/episode/1/avspiller  😊  

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Salto leselekse: Salto side 79, 80 og 81. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser på 

bildene og leser overskriften sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

 

(De som har blå lesemappe prioriterer denne. Viktig at denne leksen blir gjort. Denne uken er det to ark. Leseleksen skal leses tre ganger hver dag. Ny leselekse 

deles ut på torsdager.)  

 

Skrivelekse: Salto Arbeidsbok s. 33. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» og «Flaskeposten». «Hva kan jeg nå?» er limt inn i boka med spørsmålstegn utenpå. 

  

M
a
tt

e
: 

 

Gjør matteark i svart plastperm. 

E
n

g
el

sk
: 

 

Gjør engelskark som ligger i postmappen. 

https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/9/episode/1/avspiller


 

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.00 – 09.45 

Norsk Norsk 
Matte 
Naturfag 

Norsk Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Norsk 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 10.40 

Matte Norsk 
Matte 
Naturfag 

Kunst og håndverk Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Uteskole / K& H 

Mat 
10.40 – 11.00 

Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 
11.00 – 11.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt 
11.30 – 12.15 

KRLE Norsk 
Matte 
Naturfag 

Kunst og håndverk Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Friminutt 
12.15 – 12.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

4.økt 
Varierende 
lengde 

KRLE Norsk 
Matte 
Naturfag 

Kunst og håndverk Klassens time 

 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 14.15 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.00 

 

Hei alle sammen 

Onsdag denne uken skal vi lage en halloween-lykt. Alle må ta med seg et vasket syltetøyglass til skolen innen onsdag! Gym utgår da denne dagen.  

Vi minner om utviklingssamtaler denne uken og neste uke. Vi gleder oss til å se dere. Barna skal være med på samtalen. Oversikten ligger også ute på 

nettsiden til 3. trinn.  

Vi minner om at barna ikke får lov til å ta med seg leker og pjus hjemmefra. Det tar mye av elevenes oppmerksomhet og det skaper konflikter, som vi 

bruker mye tid på. Fremover vil vi samle inn disse lekene, og eleven kan så hente det hos lærer på fredag før vi går på tur. 

Hvordan melder du skolen om adresseendring, telefon og e-post samt personnummer? 

https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-

flytting/ 

https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/
https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/


 TIPS for elever som må være hjemme: 

• Lesekloden.no (norsk, matte og engelsk) 

• Salaby.no (Byparken 3-4: alle fag, ta en titt på ukens mål og jobb med kategorier som passer til målene) 

• Matematikk.org: Regnemesteren 

• Gruble.net (matematikk, bokstavrot, grubling og klikkspill) 

• Lese i en bok i 20 min. 

• Skrive setninger på ark eller i norsk skrivebok (noe en gleder seg til, hva man har gjort hjemme, en fantasihistorie osv.) 

 

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 3 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 

blir så videresendt alle lærerne på trinnet. 

Hilsen Kjerstin, Bente, Monica, Anna, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


