
Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

3. trinn – Ukeplan uke 48 
       
 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 

KRLE 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
 
 
 

Lesekvart 
Samling 

Kroppsøving i 
Nøtterøyhallen 

Husk gymsko  
som sitter godt på foten! 

Lesekvart 
Adventssamling 

 Kalenderaktivitet 
 

Lesekvart 
Adventssamling 

Kalenderaktivitet 
 

09.45 - 10.00 Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri Lillefri 

10.00 - 11.15 Engelsk Norsk 
Stasjoner 

 

DKS-forestilling 
(Den kulturelle skolesekken) 

i aulaen 
«Fritt fram»  

 
Øve til julegudstjeneste 

Øve til julegudstjeneste  
i Teie kirke 

(3.trinn har ansvaret for 
sanger, tekstlesing og 

lystenning) 
 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 

11.15 - 11.45 Mat Mat Mat Mat Mat 

11.45 – 12.15 Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

Utelek 
 
  

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

Norsk 
Leseteater 

 
 

 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

K&H 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Matematikk 
Stasjoner 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 - 13.30  

https://www.denkulturelleskolesekken.no/utforsk-produksjoner-i-dks/?produksjon=5203


 

 

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

LÆRINGSMÅL LEKSER  
Lesing, skriving og muntlige ferdigheter: 

 Jeg kan velge bøker fra biblioteket ut fra egne interesser og 
leseferdigheter.  

 Jeg kan skrive et kort leseteater. 

 Jeg sjekker mening i tekst jeg skriver, og retter opp skrivefeilene 
jeg finner.  

 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. Konkurransen avsluttes 9.desember! 
 

 Øv gjerne på sangene til julegudstjenesten i Teie kirke 8.desember:  
«Jul i svingen»: https://youtu.be/HROJCTw8xIU  
«Little snowflake»: https://supersimple.com/song/little-snowflake/  

Regning:  

 Jeg kan stille opp subtraksjonsstykker under hverandre og regne 
ut, uten tierovergang. 

  Gjør ark i leksemappa.  

Engelsk: 

 Jeg vet hva minst fire grønnsaker og frukter heter på engelsk. 

 Jeg kan lese og forstå korte setninger med kjent innhold på 
engelsk.  

 Gjør ark i leksemappa. 

Sosialt: 

 Ukas egenskap: Selvtillit  
Ha tro på at du er noe, kan noe og 
vet noe. 
 

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

 Leksebøker/leksemappe skal ligge i sekken hver dag. Takk! 
 

INFORMASJON 
Fredagshilsen uke 47: 
Hei alle sammen! 
Denne uka gikk vi til Gaupehylla på uteskole. Der arbeidet vi med ulike matematikkoppgaver før vi gikk tilbake til skolen for å nyte mat og drikke med varme i hendene. Husk votter! 
I norsk har vi arbeidet videre med rettskriving, og det er veldig gøy å se hvor gode de har blitt til å sjekke mening og rette egen tekst. I matematikk koser de aller fleste elevene seg med 

mengdetrening i oppstilling. Mestringsfølelsen er til å ta og føle på i alle tre klasserom       I uke 48 skal vi prøve oss på subtraksjonsstykker uten tierovergang.  

I K&H har de fleste blitt ferdige med de fine drømmefangerne denne uka. I denne oppgaven har vi øvd på både teknikk, motorikk, samarbeid og tålmodighet          
Riktig god helg! 
 

 

Mange trenger påfyll av klær i garderoben. Vi ber foresatte om å ta en tur innom for å sjekke at barnet har det som trengs til kalde vinterdager fremover  

(skiftetøy, votter, lue, fleece/ull, cherrox/varme vintersko og tykk dress eller bukse og jakke).  

 

VIKTIG! Alle må svare på utsendt sms om skolegudstjeneste, slik at vi vet om ditt barn skal være med i kirken eller bli igjen på skolen for alternativt opplegg. Takk! 

https://youtu.be/HROJCTw8xIU
https://supersimple.com/song/little-snowflake/

