
 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 48 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet hva et kontrastord er. (for eksempel stor-liten, lys-mørk) 

Matte: Jeg kan måle lengder (mm = millimeter, cm = centimeter, m = meter) 
 

Sosialt: Jeg holder orden på garderobeplassen min. 

 

Kroppsøving: Vi øver balanse 😊 Øv på å stå på hodet!  

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Salto leselekse: Salto side 110 (soltekst) side 113 (månetekst) Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese måne- eller solteksten. Det er 

viktig at dere ser på bildene og leser overskriften sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

(De som har blå lesemappe prioriterer denne. Leseleksen skal leses tre ganger hver dag. Denne uken er det to ark. Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Øv på å stave ordene i «Ordlisten» med høyfrekvente ord (126-150)  

 

Skrivelekse: Skrivelekse i norsk arbeidsbok. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» Flaskeposten ligger ikke i sekken denne uken. Den kommer til uka igjen. 

Øv dere på å logge dere inn på Salaby med elevens brukernavn og passord. Det ligger en lapp i pennalet med brukernavn og passord. 

  

M
a
tt

e
: 

 

Gjør matteark i svart plastperm. 

 

E
n

g
el

sk
: 

 

Øv på å uttale og skrive i gloseboka: 

£ pound = pund (ca. 10 kr) 

enough = nok 

money = penger 

p = pence (100 p = £1) 

 

Les s. 25 i Quest hver dag sammen med en voksen. Den voksne må hjelpe til med å uttale. 



 

 

 

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.30 – 09.45 

Norsk Norsk 
Matte 
Naturfag 

Norsk Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Norsk 

Friminutt 
09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt 
10.00 – 10.40 

Matte Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Uteskole / K& H 

Mat 
10.40 – 11.00 

Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 
11.00 – 11.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt 
11.30 – 12.15 

KRLE Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Matte 
Engelsk 
Samfunnsfag 

Friminutt 
12.15 – 12.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

4.økt 
Varierende 
lengde 

KRLE Norsk 
Matte 
Naturfag 

Stasjoner / Gym Klassens time 

 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 14.15 Slutt kl. 13.30 Slutt kl. 13.00 

 

Ny uke        

 Heidi (kontaktlærer for 3B) er borte denne uken også.  Stina vil være vikar for henne. 

Minner om at elevene må ha med seg sko som er egnet til å hoppe og løpe i, i gymtimen. 😊 Det er fortsatt mange som mangler dette. 

Vi ønsker alle en fin uke! 

Ved sykdom bruk SkoleSMS: Send TEIE [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “SkoleSMS”). Eks: "TEIE 3 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 
blir så videresendt alle lærerne på trinnet.  



Hvordan melder du skolen om adresseendring, telefon og e-post samt personnummer? https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-
familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/ 

Hilsen alle voksne på 3. trinn. 

 

https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/
https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/skole/soknads-og-meldeskjemaer/endring-av-personinformasjon-og-informasjon-om-flytting/

