
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 50 
       

 

 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 
 
 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 
 
 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

 Kalenderaktivitet 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 

09.45 - 10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00 - 11.15 Juleverksted  

 

Norsk 
Stasjoner 

Matematikk Uteskole 
m/bål 

 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 

11.15 - 11.45 Mat Mat Mat Mat Mat 

11.45 – 12.15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Juleverksted 
 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Engelsk + musikk 
 

(TL-avslutning     ) 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

Uteskole 
m/bål 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
- 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 fortelle muntlig om hvordan man feirer jul i Norge, og sammenligne med 
julefeiring i andre land (se lekse).  

 Jeg sjekker mening i tekst jeg skriver, og retter opp skrivefeilene jeg finner.  

 Les arket Jul i Japan og svar på tilhørende spørsmål i leksemappa.  
 
 

 

Regning:  

 Jeg kan stille opp subtraksjonsstykker under hverandre og regne ut. 
  Gjør minst en side videre i matteheftet (som handler om subtraksjon med 

veksling) i leksemappa. 

Engelsk: 

 Jeg kan ønske andre god jul på engelsk (Merry Christmas!). 

 Jeg kan gjengi noen vanlige engelske juleord  
(Eks: Christmas tree, Christmas gift, bells, angel, snowman) 

 Jeg kan fortelle om egne ønsker og forventninger til jul 
(What do you want for Christmas? / I would like …) 

 

Sosialt: 

 Ukas egenskap: Selvtillit 
Ha tro på at du er noe, kan noe og vet noe. 

 Har du husket å lade iPaden? 

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 49: 
Hei alle sammen!  
Denne uka har vi blant annet vært i Teie kirke to ganger. På tirsdag gikk vi ned for å øve til julegudstjenesten, og på torsdag gjennomførte elevene både sang, tekstlesing og lystenning 

med glans for 1., 2. og 4.trinn. Vi var mange som ble rørt av nydelig sang      
Ellers har vi arbeidet med oppstilling av subtraksjon med veksling, og vi hører at mange synes oppstilling er så gøy at de får ekstraoppgaver av foresatte hjemme. Herlig!  
I norsk har vi repetert rettskrivingsregler og arbeidet med juleord. Elevene har nå ferdigstilt leseteateret sitt, skrevet det både for hånd og digitalt, samt spilt inn lyd sammen med 
medelever. Det har vært et godt prosessarbeid over flere uker.  
Denne uka ble lesekonkurransen avsluttet, og det har vært veldig gøy å følge med på lesingen disse ukene. Mange elever har lest MYE!  

Trinnet har til sammen lest ca. 100 000 sider i høst                  
 
Vi ønsker dere en riktig god helg! 

 
Siste skoledag før jul er torsdag 22.desember. Elevene slutter kl.12.30 denne dagen, og SFO er åpen som vanlig.  


