
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 39 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg vet hva det vil si å ta «SALTO». 

Matte: Jeg kan løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av tresifrede tall i 
hodet. 
Sosialt: Jeg holder orden i garderoben min og tar med meg hjem det jeg ikke 

trenger. 

S = Superblikk 
A = Alt jeg allerede vet 
L = Lesemåte 
T = Tenkestopp 
O = Oppsummering 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Leselekse: Salto side 43, 44 og 45. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese småne- 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 og de høyfrekvente ordene skal skrives på arket.  Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Skrivelekse i norsk arbeidsbok. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» og «Flaskeposten». «Hva kan jeg nå?» er limt inn i boka med spørsmålstegn utenpå. 

  

M
a
tt

e
: 

 

Gjør matteark i svart plastperm. 

E
n

g
el

sk
: 

 

Øv på å uttale og skrive i gloseboka: 

 

Pupils = elever 

Lining up = stiller opp 

Assembly = morgensamling 

Playtime = friminutt 

Maths = matematikk 

Lunchtime = lunsj 

Canteen = kantine 

PE = Gym 



 

Økt: Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt 08.30 – 10-00 Samling/ 

Norsk 
Samling/ 
Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

Samling/ 
Norsk 

Samling/ 
Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Samling/ 
Norsk 

Friminutt 10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt! Friminutt 

2. økt 10.15 – 11.15 Matte Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

3A: Gym 
3Bog 3C: Stasjoner 

Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Til og med uke 39 har vi 
svømmetrening på 
fredagene. Da slutter 
elevene klokken 14.15 på 
fredag. 
Fra og med uke 40 slutter 
elevene klokken 13.00 på 
fredagene. Da har vi 
uteskole halve dagen. 
 
 
 
 

Spising 11.15 – 11.35 Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 11.35 – 12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3. økt 12.00 – 13.00 KRLE Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

3B +3C :Gym 
3A: Stasjoner 

Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Friminutt 13.00 – 13.30 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 T.o.m. uke 39 slutter 
skolen kl. 13.00 på 
onsdag. Dette pga. 
svømming. De som har 
SFO, har tilbud på skolen 
frem til SFO starter kl. 
14.15. 
Fra uke 40 slutter vi kl. 
14.15 på onsdag. 

Slutt kl. 13.30 

4. økt 13.30 – 14.15  

 

 TIPS for elever som må være hjemme: 

• Lesekloden.no (norsk, matte og engelsk) 

• Salaby.no (Byparken 3-4: alle fag, ta en titt på ukens mål og jobb med kategorier som passer til målene) 

• Matematikk.org: Regnemesteren 

• Gruble.net (matematikk, bokstavrot, grubling og klikkspill) 

• Lese i en bok i 20 min. 

• Skrive setninger på ark eller i norsk skrivebok (noe en gleder seg til, hva man har gjort hjemme, en fantasihistorie osv.) 

Vi minner om foreldremøte 29/9 kl 17-18. Meld deg direkte via denne lenken:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscUvFjIQxpd5Bk54TEw41bcFUOTQySTVOU0ZXV1JVQjhSNTBLTVU2QkQyQS4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ALE8zrZyL0CPdDF3jZkscUvFjIQxpd5Bk54TEw41bcFUOTQySTVOU0ZXV1JVQjhSNTBLTVU2QkQyQS4u


 

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 2 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen 

blir så videresendt alle lærerne på trinnet. 

Hilsen Kjerstin, Bente, Monica, Anna, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


