
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 3 
       

 

 

  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

08.30 - 09.45   Lesekvart 
Samling 

LEKEKURS FOR TL! 
A: Norsk 

B: Norsk 

C: KRLE 

Lesekvart  
Samling  

Matematikk 
  
  
  

Lesekvart  
Samling  

DKS 

«Trio Orio»  

Lesekvart  
Samling  
A: K&H  

B: Naturfag  
C: Engelsk  

  

Lesekvart  
Samling  

Klassens time/»Boka om 
meg» 

  

09.45 - 10.00  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  

10.00 - 11.15   A: KRL 

B: Norsk 

C: Norsk 

Norsk  
Stasjoner  

  

Kroppsøving A: Naturfag  
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: KRLE 

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: Naturfag  
  
  

SFO/Hjem kl. 13.30  

Matematikk  
Stasjoner  

  
  
  

SFO/Hjem kl. 13.30  
  

 

 

 
 



 

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 adjektiv er. 

 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. Skriveleksa må følges opp av foresatte, slik at hver enkelt 
elev får den hjelpen de behøver for å skrive hensiktsmessig og funksjonelt (følg 
med på blyantgrep og skriveretning).  
Arket er nivådifferensiert (stavskrift/ generell utforming av de små bokstavene). 
 

 Lesing: 
Lekse på iPad – Skolen – Naturfag – Stoffer – Stoff i ulike former – film og les. 
Er sendt som lekse fra lærer på iPaden. 
 

Regning:  

 Vi øver på multiplikasjon. 

 

Engelsk: 

 Jeg vet at ordklassen vi jobber med er «noun», og jeg vet hvilke ord som er «nouns» 

 Jeg kan uttale og forklare betydningen av 10 av ordene på leksearket denne uka. 
Elevene har lært å bruke «google translate» på iPaden, og det ligger snarvei på 
hjemskjermen.  

 Gjør minst 10 av ordene på leksearket. Elevene jobbet med dette på skolen i 
forrige uke. 

Sosiale ferdigheter: 

 Jeg vet at alle mennesker har forskjellig utseende, men at det også finnes likheter. 
 
 

 Vi håper at alle kan ta med eller sende bilde(r) av elevens nærmeste familie til 
kontaktlærer. Dette skal brukes i elevens egne bok i sosiale ferdigheter «Boka 
om meg», som vi startet på i uke 2.  

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 2: 
Hei alle sammen!  
På mandag snakket vi om ulike stoffer i naturfag. Det var spennende. I timen sammenlignet vi sukker og salt. Elevene fikk finne ut litt om et valgfritt stoff som f.eks gull sølv, tre osv. 
I gymmen på onsdag hadde vi kanonball og basketball. Vi delte inn i gutter og jenter. Oppdraget var å bli venner med ballen. Vi spratt ballen imens vi gikk, vi spratt ballen imens vi prøvde 
å sette oss ned og reise oss opp igjen. Vi gikk rundt med ballen samtidig som vi skulle hilse på hverandre. På onsdag var Robert i 3a siden Synne var syk, og det var hyggelig å bli litt kjent 
med ham allerede. 
På torsdag lærte vi om optisk illusjon i kunst og håndverk. Det var gøy! Fredag begynte vi å jobbe med «Boken om meg». Den skal vi jobbe med på fredager fremover, og skal styrke 
elevenes sosiale ferdigheter. 

 
Vi ønsker dere en riktig god helg! 

Vi ønsker ny kontaktlærer for 3A, Robert Ingebrigtsen, velkommen til Teie skole fra mandag 16.januar. Han overtar som kontaktlærer for Synne fra mandag 23.januar.  

 

Minner om lekekurs for nye trivselsledere på Labakken skole mandag 16.januar. Informasjon har blitt lagt i post- og leksemappa til de det gjelder       

 
Vi er i gang med et omfattende undervisningopplegg som handler om selvforståelse. Elevene skal lære å kjenne seg selv bedre (egne styrker og begrensninger), de skal øve på å ta egne 



 

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

valg og tale egen sak, bli kjent med hjernens funksjon, ytre og indre kropp samt mye mer. I den forbindelse skal alle elevene lage en egen bok om seg selv, og vi trenger litt hjelp av dere 
med bilder til denne boka (se lekse). Tusen takk for hjelpen! 
 
Foreldremøte: Sett av torsdag 16.februar i kalenderen. Da blir det foreldremøte. Mer informasjon kommer etter hvert. 

 


