
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 4 
       

 

 

  MANDAG  TIRSDAG  ONSDAG  TORSDAG  FREDAG  

08.30 - 09.45   Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
Sted: Korketrekkeren og 

lysløypa.  
Vi skal ake og/eller gå på 

ski. Elevene tar med utstyr 
etter eget ønske. Bare 

myke akebrett, ikke 
rattkjelker/snowracere.  

HUSK NAVN PÅ ALT! 
Skolen har noen 

akematter/ 
rumpebrett som kan lånes 

ved behov.  
Det er lov til å ha med 

bålmat. 
 
 
 
 

   
SFO/Hjem kl. 13.30  

Lesekvart  
Samling  

Matematikk 
Multiplikasjon  

  
  

Lesekvart  
Samling  

 Matematikk 

Multiplikasjon  

Lesekvart  
Samling  

A: Engelsk 

B: Naturfag  
C: K&H 

  

Lesekvart  
Samling  

Klassens time/ 
«Boka om meg» 

  

09.45 - 10.00  Lillefri  Lillefri  Lillefri  Lillefri  

10.00 - 11.15  Norsk  
Adjektiv  

Norsk 

Stasjoner  
  

A: Naturfag  
B: K&H 

C: Engelsk 

Matematikk  
Stasjoner  

Multiplikasjon  
  

11.15 - 11.45  Mat  Mat  Mat  Mat  

11.45 - 12.15  Storefri  Storefri  Storefri  Storefri  

12.15 - 13.00/13.30  Norsk 
Adjektiv  

 

  
  

SFO/Hjem kl. 13.00  

Norsk  
Stasjoner  

 

 

  
SFO/Hjem kl.13.30  

A: K&H  
B: Engelsk 

C: Naturfag  
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30  

Matematikk  
Stasjoner  

Multiplikasjon  
  
  

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 gjenfortelle handlingen i ukas lesebok. 

 Jeg kan forklare hva et adjektiv er, og gi noen eksempler. 

 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.  
Arket er nivådifferensiert (stavskrift/ generell utforming av de små 
bokstavene). 
 

 Lesing: 
Nivådifferensiert lesebok (skal leses høyt for en voksen). Fyll ut leselogg. 
Det er viktig at dere stopper opp og snakker om nye ord og uttrykk.  

Regning:  

 Vi øver på multiplikasjon. 
 Gjør ark i leksemappa. Arket er merket med må og kan.  

 

Engelsk: 

 Jeg vet at ordklassen vi jobber med er «adjectives», og kan si minst tre «adjectives». 
Eks: happy, pink, tall, good, old, hairy. 

 

Sosiale ferdigheter: 

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

 Jeg kan benevne forskjeller og likheter i eget og andre utseende.  
 

 Vi håper at alle kan ta med eller sende bilde(r) av elevens kjernefamilie til 
kontaktlærer. Dette skal brukes i elevens egne bok i sosiale ferdigheter «Boka 
om meg», som vi startet på i uke 2.  (Dette var lekse i uke 3, men vi mangler fortsatt 

bilder fra mange. Tusen takk til alle som allerede har sendt inn/levert      ) 

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 3: 
Hei alle sammen!  
Denne uken startet med lekekurs på Labakken for de nye TL-lederne. Det var svært vellykket og TL-lederne lærte mange nye leker som de skal lære til de andre barna på 1.-3. trinn i 
friminuttene fremover. Det blir gøy!  
De som var igjen på skolen hadde norsk og KRLE. I KRLE lekte vi “den urettferdige leken”. Dette var en lagquiz der målet ikke var å få flest poeng, men en poengsum nærmest 0, på den 
positive siden. Dette slo an, og flere elever spurte om vi kunne gjøre det igjen snart.  
På onsdag var alle elevene på DKS-konsert i Aulaen på skolen. Der så og hørte de bandet “Trio Oro” spille på mange forskjellige instrumenter.  
Ellers har vi fortsatt å jobbe med ordklasser i norsk og engelsk, og multiplikasjon i matematikken. 
Robert hadde sin første uke på 3. trinn denne uken. Han har vært litt rundt i de forskjellige klassene og blitt litt kjent med elevene og hverdagen på 3. trinn. Elevene har tatt han godt 

imot       
Synne hadde sin siste uke i sin vanlige stilling på 3. trinn denne uken, men vi kommer nok til å se henne litt rundt omkring på skolen frem til vinterferien. 
Vi ønsker dere en riktig god helg! 



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

-Robert Ingebrigtsen har fra denne uken av overtatt som kontaktlærer for Synne i 3A. Synne kommer til å være litt rundt omkring på huset frem til vinterferien. Robert er å få tak i på 
mail: robert.ingebrigtsen@faerder.kommune.no 
-På mandag blir det uteskole. Elevene tar med myke akebrett og/eller ski hjemmefra. Skolen har noen akematter og rumpebrett til utlån dersom det er behov. Vi skal være i 
Korketrekkeren og i lysløypa i Teieskogen. Vi fyrer bål, så det er lov til å ha med seg bålmat. Husk klær etter vær og godt med mat/drikke.  
-Foreldremøte: Sett av torsdag 16.februar i kalenderen. Da blir det foreldremøte. Mer informasjon kommer etter hvert. 
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