
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 43 
       

 

 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
A: Norsk 
B: Norsk 

C: SmART 
(Sosiale ferdigheter) 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
 
 
 

Vær presis og kom i klær 
etter vær! 

Vi skal på sangsamling i 
Teie kirke (begynner 

kl.09.00). 

Lesekvart 
Samling 
A: KRLE 
B: K&H 

C: Norsk 
 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
 
 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 A: SmART  
(Sosiale ferdigheter) 

B: Norsk 
C: Norsk 

Utelek / elevsamtaler 
 

Utelek/ elevsamtaler 
 

A: Norsk 
B: KRLE 
C: K&H 

Utelek / elevsamtaler 

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 

FN-samling i aulaen for 
hele skolen  

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

A: SVØMMING 
 

B og C: Norsk 
Vi jobber med 

utviklingssamtaler 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

A: K&H 
B: Norsk 
C: KRLE 

 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

A: Norsk 
Vi jobber med 

utviklingssamtaler 
B: SVØMMING (kl.12-13) 
C: SVØMMING (kl.13-14) 

OBS! Elevene i C er tilbake 
på skolen kl.14.30 (60 min 
etter ordinær skoleslutt!) 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

- 13.30  



 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER  

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg leser med innlevelse.  

 Jeg kan lese leseleksa høyt for gruppa mi. 

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

 

 Les i Salto 3 s.97 (måne) og/eller s.98 -99(sol). Les tre ganger i løpet av uka. 
Les og snakk sammen om spørsmålene nederst på s.99 (måne og/eller sol). 

 Hvor mange ord med å-lyd som skrives med o finner du i teksten? _______ stykker. 

 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 ulike strategier i subtraksjon.   Må: Gjør s. 52 i matematikk 3A. Kan: Gjør s. 53 i matematikk 3A. 

Sosialt: 

 Jeg er en god læringspartner 

 Jeg ser på og lytter til den som snakker 

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

INFORMASJON 

Fredagshilsen uke 42: 
Hei alle sammen! 
Det var stor stas med svømming denne uka. Alle gruppene fikk skryt av svømmelærerne, og var flinke til å følge reglene. Det er en gjeng som allerede er ganske trygge i vannet, og mange 
storkoste seg med aktiviteter og leketid. Det å kjøre buss til og fra er også spennende. Elevene peker og noen forteller hvor de bor, andre snakker om steder de har vært, og en sa også: 
«Tenk at vi faktisk er på skolen nå, det føles ikke sånn!» Det er veldig koselig å høre på dem. 
 
Det nærmer seg Halloween og vi har jobbet med dette temaet i både K&H og engelsktimene denne uka. Vi har pyntet i basen, så det blir fint til festen dere skal ha på skolen. 
Vi lagde grønnsaksuppe over bålet på uteskole på onsdag. Tusen takk for grønnsaker dere hadde kuttet opp. Det ble en nydelig suppe. Noen ville ikke smake mens andre forsynte seg 
flere ganger. 
 

Sangsamling i Teie kirke: Vi er invitert til sangsamling i Teie kirke på onsdag. De fire kantorene synger og spiller, og vi synger med. De forteller også litt om sangene. De sangene vi har 
fått beskjed om å øve på er: «Barn av regnbuen» og «Deg være ære». 
 
Vi fortsetter med svømming. 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.  
 
Låneregistrering biblioteket: Husk å fylle ut og levere tilbake til kontaktlærer. 
 
Innkalling til utviklingssamtaler, nye vennegrupper og referat fra foreldremøtet ligger på hjemmesiden. Vennegrupper og innkalling til utviklingssamtaler er også delt ut som ranselpost. 

 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 


