
3. trinn – Ukeplan uke 35 
       

Tema: Trivselsuke for hele Teie skole     

 

  
 

MANDAG 
Lekekurs for TL-ledere på 

Labakken skole       

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Fellessamling for hele 
skolen 

 

Tema: Trivselsuke     

Fellessamling for hele 
skolen 

 

Tema: Trivselsuke     

Fellessamling for hele 
skolen 

 

Tema: Trivselsuke     
 
 

Uteskole 
Sted: Teiebanen 

 

 
 
 

Norsk 
Vi skriver i uteskoleboka. 

Husk iPaden! 
 
 

 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Fellessamling for hele 
skolen  

 

Tema: Trivselsuke     

Fellessamling for hele 
skolen  

3.trinn skal opptre     
Matematikk 

Stasjoner 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 Matematikk 
 

Norsk 
Stasjoner 

Norsk Matematikk 
Stasjoner 

 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Norsk 
 
 
 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Matematikk 
 

 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Klassens time/SmART 
Vi signerer trivselstavla i 

aulaen 
 
 
 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
- 13.30  



Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

 

 

LÆRINGSMÅL LEKSER  

Lesing og skriving: 

 Jeg kan alfabetet utenat. 

 Jeg kan lese tilpassede tekster flytende. 

 Jeg kan skrive noen ord med stavskrift 
(sammenhengende).  
 
 
 

 

Lesing: 

 Les s. 14 og/eller s. 15-16 i Salto 3 (Elevbok A). Tekstene er nivådifferensiert i «måne» og 
«sol» med tilhørende spørsmål på s. 16. Vi oppfordrer også til å lese i andre valgfrie bøker 
hver dag. Elevene kan selvfølgelig låne bøker på skolebiblioteket ved behov og etter eget 

ønske        
 
Skriving: 

 Gjør s. 8 i Stavskrift B (bokstaven Ff). Spor først og gjør så godt du kan.  
Har du avtale med kontaktlærer om å ikke skrive stavskrift gjør du en side videre i Ukas 
ord. Ha fokus på skriveretning og godt blyantgrep. 

Regning: 

 Vi øver på tallene 0-1000. 

Regning: 

 Gjør s. 24 i Matematikk 3A.  
Til foresatte: Vi har levert ut et skriv som heter “Tips til de voksne hjemme”. Der kan dere 
få litt mer info om kapittelet vi jobber med nå og forslag til aktiviteter dere kan gjøre 
hjemme. 

Sosialt: 

 Jeg kommer rett inn når det har ringt inn. 

 Jeg inviterer andre med i lek. 

 
               Husk å lade iPaden dersom det er mindre enn 50% strøm igjen. 

INFORMASJON 

Fredagshilsen uke 34: 
I uke 34 arbeidet vi med leseforståelse og rettskriving i norsk.  I matematikk jobbet vi med plassverdisystemet og forståelsen av tallene til 1000. Det er gøy å jobbe med 
høye tall, og elevene er veldig ivrige. I kunst og håndverk har vi tegnet selvportrett. Noen har også rukket å lage bokmerker. På onsdag gikk vi på uteskole til Rosanes. 
Elevene var kjempeflinke til å følge trafikkreglene langs veien og til å «stå i det» når motbakkene ble lange på vei hjemover. De første ukene av skoleåret har vi lagt stor 

vekt på elevenes frilek på uteskole, slik at alle får en god start med kjente og nye vennskap       Trygge og glade barn lærer best!  
Takk for en fin oppstart av nytt skoleår, alle sammen!  

-Denne uka har vi Trivselsuke på Teie skole. Hele skolen samles til fellessamling i aulaen hver morgen, og vi har ekstra fokus på det sosiale miljøet på skolen. 
 

-Trinnet er i år også meldt på Norli Junior lesekonkurranse (oppstart: 12.sept) etter mange gode tilbakemeldinger fra dere foresatte. De fleste elevene leste langt mer 
enn de ellers ville ha gjort, og økte både lesehastighet og -flyt betraktelig. Foresatte kan allerede nå opprette bruker for sitt barn på www.norlijunior.no og bruke disse 
klassekodene: 

3A: KY6R               3B: XZG8              3C: KCSF 

 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 

http://www.norlijunior.no/

