
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 38 
       

Tema: «Oppdrag: Miljøagent» 

 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
Tema 

Vi samles i auditoriet 

Lesekvart 
Samling 
 Norsk 

Stasjoner 
sj-lyden 

 
 

Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
Sted: Gaupehylla 

 

Vi tenner bål       
Alle som vil kan ta med 
bålmat. Husk navn på 
folien hvis du har med 

ostesmørbrød. 

Lesekvart 
Samling 
A: KRLE 
B: K&H 

C: Engelsk/Tema 
 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Stasjoner 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 Tema 
 

Norsk 

Stasjoner 

sj-lyden 

Uteskole 

 

A: Engelsk/Tema 
B: KRLE 
C: K&H 

Matematikk 
Stasjoner 

 
11.00 – 11.20 
Sangsamling 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Norsk 
sj-lyden 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Matematikk 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Norsk 
Skrive fra uteskole 

 
 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

A: K&H 
B: Engelsk/Tema 

C: KRLE 
 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Tema 
Vi skriver reisebrev 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 - 13.30  



 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER  

Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan lese og forklare øveordene med sj-lyden riktig (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 osv).  

 Les ordene på arket «sj-lyden» hver dag eller til du kan lese ordene flytende.  
 

 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 i konkurranseperioden): 
 https://www.norlijunior.no/?logginn  
Minner om at dere kan låne bøker gratis på biblioteket i Tønsberg, og at det finnes digitale bøker og 
lydbøker på appen «Skolen» på iPaden. 
 

Regning: 

 Jeg kan forklare forskjellen på oddetall og partall. 

 Jeg kan utforske subtraksjon med enere, tiere og hundrere.  
 

 Gjør s. 34 i matematikkboka. Prøv å la eleven jobbe selvstendig med denne siden. Du kan forklare 
oppgaven dersom de ikke forstår hva de skal gjøre.  
Ekstra (valgfritt): Gjør en eller flere sider mellom s. 8-35. 

Sosialt: 

 Jeg holder orden i garderoben. 

 Jeg inkluderer andre i lek. 

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

INFORMASJON 

Fredagshilsen uke 37: 
Denne uka reiste vi videre til India (med Google Earth) for å se på miljøutfordringer der. Vi fikk se store mengder søppel i gater og elver, og at lufta er veldig forurenset. Vi reflekterte 
rundt hva vi kan bidra med for å gjøre jordkloden renere for våre etterkommere. Elevene kom sammen frem til mange gode forslag: vi bør sortere alt avfall, kjøpe mindre, gjenbruke det 
vi kan, kjøre mindre bil (og gjerne gå til skolen), bruke mindre vann osv. Denne uka har de ivrige miljøagentene plukket søppel på skolens område, ved Speiderbo og på Munkodden. De 

fant bildekk, en sykkel, masse papir og plast, metallbokser og mye mer        
På tirsdag startet vi dagen med mattetime ute. Elevene måtte lete etter ti ulike poster med oppgaver om tallene 0-1000. Videre jobbet vi med kj-lyden på mange ulike måter på stasjoner 
(skrev, leste, spilte kj-spill, repeterte på iPaden, kryssord, sorterte ord osv).  
På torsdag gjenbrukte vi melkekartonger til fine fuglematere, som kommer fuglene i nærmiljøet til gode denne vinteren.  

Minner om at dere kan se bilder av elevenes skolehverdag i Showbie (på iPaden)       

 

Sms til privattelefon utenom arbeidstid (kvelder/helger): Vi ber dere vennligst om å tenke over bruken av sms til våre privattelefoner utenom arbeidstid. Vi får mange 
henvendelser, og ser helst at dere bruker e-post dersom det ikke er en hastesak. Takk!  
Foreldremøte: Det blir foreldremøte torsdag 6.oktober kl.18-20. Hold av dato, mer info kommer. 
Leker: Minner om at leker blir igjen hjemme. Hengebamser til sekken er leker dersom de tas av og lekes med på skolen. 
Husk klær etter vær, innesko og skiftetøy. 
 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 

https://www.norlijunior.no/?logginn

