
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 42 
       

 

 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
A: Norsk 
B: Norsk 

C: SmART 
(Sosiale ferdigheter) 

 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Udir kartlegging 

Husk iPad! 
 
 

Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
Sted: Toppen av 

Steinbruddet 
Denne uka er det bål! 

Vi lager grønnsakssuppe.  

Lesekvart 
Samling 
A: KRLE 
B: K&H 

C: Engelsk 
 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Stasjoner 

 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 A: SmART  
(Sosiale ferdigheter) 

B: Norsk 
C: Norsk 

Norsk 
Stasjoner 

Rettskriving å-lyden 
 

Uteskole 

 

A: Engelsk 
B: KRLE 
C: K&H 

A: Matematikk 
Stasjoner 

B: SVØMMING 
C: Matematikk 

Stasjoner/ Klassens time 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

A: Norsk 
B: SmART  

(Sosiale ferdigheter) 
C: Norsk 

  
 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

Rettskriving å-lyden 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

A: SVØMMING 
 

Norsk 
Skrive fra uteskole og 
presentere teksten for 

klassen 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

A: K&H 
B: Engelsk 

C: KRLE 
 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

A: Norsk/ Klassens time 
B: Matematikk 

Stasjoner/ Klassens time 
C: SVØMMING 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

- 13.30  



 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER  

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan lese ordene med å-lyd flytende (se lekseark). 

 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, tydelig formidling osv).  

 Gjør s. 16 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). 
 

 Les arket «Å-lyden» hver dag (eller til du kan ordene flytende) høyt for en voksen.  
 

 Les minimum 10 minutter i valgfri bok hver dag: Mandag ⬜ Tirsdag ⬜ Onsdag ⬜ Torsdag ⬜ 

 
                Registrer alle lydbøker dere lytter til/bøker dere leser hjemme på Norli Junior lesekonkurranse  
               (kontaktlærer godkjenner bøkene fortløpende). 

Regning: Vi øver på subtraksjon.  

Sosialt: 

 Jeg holder orden på tingene mine i garderoben. 

 Jeg tar med andre i lek. 

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

INFORMASJON 

Fredagshilsen uke 40: 
Hei alle sammen! 
Denne uka har vi oppsummert og avsluttet temaperioden «Oppdrag: miljøagent». Elevene har ferdigstilt reisedagboka si, og noen har rukket å skrive den ut. På mandag hadde vi kahoot 
med spørsmål fra temaperioden, og da var det som alltid stort engasjement. På fredag så vi filmen «Oppdrag Nemo». Den handler om klovnefisken Nemo som lever i The Great Barrier 
Reef, Australia. Elevene fikk også utdelt diplom for sin gode innsats som miljøagenter.  
Ellers har vi hatt aktivitetsdag på Teiebanen med aktive og glade barn, og gjennomført kartleggingsprøver i lesing. Det har gått både omgangssyke og vannkopper på trinnet de siste 
ukene, så de som ikke har gjennomført kartleggingsprøven i uke 40 gjør det i uke 42.  

TUSEN TAKK til alle som kom og var aktive deltakere på høstens foreldremøte! Dere er sporty             
 

Uteskole/Grønnsakssuppe: På onsdag skal vi lage grønnsakssuppe på uteskole! Fint om de som har mulighet tar med en oppkuttet grønnsak eller to til suppen. Ta også med en  
kopp/skål og skje som elevene kan spise av. Vi vet ikke hvor mye grønnsakssuppe det blir, så fint om elevene får med seg matpakke/bålmat i tillegg. Tusen takk for hjelpen! 
 
Vanntilvenning/svømming starter denne uka: 3A har svømming på onsdager. 3B og 3C har svømming på fredager. HUSK: badetøy, håndkle, såpe og en pose til det våte. 
Sekken/bagen må være så stor at elevene får plass til alt av klær og utstyr oppi (fordi vi ikke skal bruke garderobeskapene, men bære alt med inn til bassenget).  
 
Leksemapper/Leksebøker må ligge i sekken hver dag.  
 
Kartleggingsprøver: Denne uka gjennomfører vi Udirs obligatoriske kartleggingsprøver i regning. Les mer om kartleggingsprøvene her:  
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/  
 
Brannøvelse: På tirsdag er det brannøvelse. Pass på at innesko er på plass og snakk med barnet ditt dersom du vet at hun/han er engstelig for brannøvelse.  
 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/

