
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 2 
       

 

 

  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

08.30 - 09.45   Lesekvart 
Samling 
A: Norsk 

B: Norsk 

C: Naturfag 

Lesekvart  
Samling  

Matematikk 
  
  
  

Lesekvart  
Samling  

Matematikk 

Lesekvart  
Samling  
A: K&H  
B: KRLE  

C: Engelsk  
  

Lesekvart  
Samling  

Sosiale ferdigheter 
Klassens time 

  

09.45 - 10.00  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  

10.00 - 11.15   A: Naturfag 

B: Norsk 

C: Norsk 

Norsk  
Stasjoner  

  

Kroppsøving A: KRLE  
B: Engelsk  

C: K&H  

Matematikk  
Stasjoner  

  
  

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: Naturfag 

C: Norsk 

 
   

SFO/Hjem kl. 13.30  

Norsk  
Stasjoner  

  
  

SFO/Hjem kl. 13.00  

Norsk 

  
  
  
  

SFO/Hjem kl.13.30  

A: Engelsk  
B: K&H  
C: KRLE  

  
  

SFO/Hjem kl. 13.30  

Matematikk  
Stasjoner  

  
  
  

SFO/Hjem kl. 13.30  
  

 

 

 
 



 

 

Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 
Synne, 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 velge en lesebok som passer til mine leseevner og interesse. 

 Jeg kan forklare hva et substantiv er.  

 Skriving: 
Ark i leksemappa. 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. Det er viktig at foresatte følger opp 
skriveleksene (se læringsmål).  
Arket er nivådifferensiert (stavskrift/ generell utforming av de små bokstavene). 
 

 Lesing: 
Les i valgfri bok minimum 10 minutter hver dag. Les en bok du har hjemme, eller 
velg en bok på skolebiblioteket.  

Regning:  

 Vi øver på multiplikasjon. 
 Regning: 

Gjør s. 108 i Matematikk 3A.  
Ekstra: gjør så mange sider du vil mellom s. 97 og 103. 

Engelsk: 

 Jeg kan tre substantiv på engelsk. 

 

 

 Har du husket å lade iPaden? 

 VIKTIG: Legg alle skolebøker tilbake i sekken! Ingen bøker skal ligge hjemme. 
Vi har ikke anledning til å gå fra en hel klasse for å kopiere ark fra bøker elevene glemmer hjemme. Elever som glemmer bøker hjemme må derfor jobbe med alternative 
oppgaver, og kan gå glipp av viktig mengdetrening som må tas igjen hjemme.  

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 1: 
Hei alle sammen!  
Det var veldig hyggelig å se alle sammen igjen etter juleferien. Til tross for mye sykdom i mange hjem håper vi dere har hatt fine dager. 
Året startet med snø, snø og atter snø – til barnas store glede i skolegården. Det har vært mye god lek ute denne uka! 
Inne har vi satt i gang med nytt tema i både norsk/engelsk og matematikk. I norsk og engelsk er vi i gang med ordklasser, og først ut er substantiv. I matematikk har vi startet opp med 
multiplikasjon, og det er så langt veldig lystbetont i alle klassene. Noen har vært interessert i gangetabellen lenge og kan mye, mens andre er helt i startgropen. Vi oppfordrer alle til å 
øve litt ekstra hjemme fremover – det vil dere få mye igjen for senere! Riktig god helg! 

Vi ønsker ny kontaktlærer for 3A, Robert Ingebrigtsen, velkommen til Teie skole fra mandag 16.januar. Synne går etter planen ut i permisjon i februar, og sikrer dermed en god overgang 
for elevene.  
 

Nye trivselsledere er valgt, og de som søkte og fikk jobben skal på lekekurs på Labakken skole mandag 16.januar. Mer informasjon kommer til de det gjelder i post- og leksemappa i løpet 

av denne uka       
 

Det er viktig at det legges inn riktig beskjed i IST dersom elevene skal rett hjem fra skolen eller kan selvbestemme (og hvilke dager og klokkeslett dette eventuelt gjelder). Ved usikkerhet 
rundt dette er det fint om dere leser veiledningen og/eller tar kontakt med SFO. Vi bruker mye tid på å sjekke opp avtaler elevene mener de har med foresatte, og kommer fremover til å 
logge inn alle med SFO-plass - med mindre annen beskjed er gitt i IST. 


