
 
 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan lese ord med stum d. 

Matte: Jeg kan sammenligne og måle en masse. 
 

Sosialt: Jeg kan snakke vennlig til andre og bruke fine ord. 

Kroppsøving : Dans Blime-dansen sammen med noen i familien din.  Musikk og 
dansetrinn kan du finne på NRK TV  

https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/9/episode/1/avspiller  😊   

 

 Torsdag 12.11 danser hele Norge Blime dansen. Alle kan bli med!       

 

 

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Salto leselekse: Salto side 97, 98 og 99. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese stjerne-, 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.)  

 

Les ordene i «Ordlisten» med høyfrekvente ord (101-125) 3 ganger.  

 

Skrivelekse: Gjør side 57 i Salto Arbeidsbok. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» og «Flaskeposten». 

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

 

  

M
a
tt

e
: 

 

Gjør matteark i svart plastperm. 

 

De som har Tusen millioner (mattebok): Regner side 52+53 

 

https://tv.nrk.no/serie/blime/sesong/9/episode/1/avspiller


 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 46 

 

 

 

ØKT/TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

1.økt 
08.00 – 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 

E
n

g
el

sk
: 

 

Øv på å uttale og skrive i gloseboka: 

Parents – foreldre 

Farm – bondegård 

Need – trenge 

Pocket money – lommepenger 

Les s.20 i Quest hver dag sammen med en voksen. Den voksne må hjelpe til med å uttale. 



Velkommen til ny uke         Minner om at elevene må ha med seg sko som er egnet til å hoppe og løpe i, i gymtimen. Foreløpig skifter vi ikke, men det er 

fint å ha på seg klær som det er lett å bevege seg i dagen det er gym. Vi er kommet inn i en periode med mye nedbør og kaldere vær. Husk å sende med 

elevene regntøy og skift, det er fort gjort å bli våt! 

 Vi minner fortsatt om at barna ikke får lov til å ta med seg leker og pjus hjemmefra. Det tar mye av elevenes oppmerksomhet og det skaper konflikter, som 

vi bruker mye tid på. Fremover vil vi samle inn disse lekene, og eleven kan så hente det hos lærer på fredag før vi går på tur. 

På torsdag danser hele trinnet Blime dansen i Aulaen 😊  

Takk for hyggelige utviklingssamtaler😊 

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 Anna, Maren, Kjersti, Heidi, Christine, Ida, Tonje, Bente, Monica og Sondre 

 

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/

