
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 34 

 

 

 

 

 

Klassens timeplan 

 

Læringsmål: 
 

Sosialt: Jeg kan holde det ryddig på garderobeplassen. 

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen torsdag): 

N
o
rs

k
: 

Leksefri 
 
  

M
a
tt

e:
 

Leksefri 

E
n

g
el

sk
: 

 

Leksefri 



Økt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

1.økt NORSK 

 

A: NORSK 

B: MATTE 

C: NATURFAG 

NORSK A: MATTE 

B: ENGELSK 

C: SAMFUNNSFAG 

NORSK 

Friminutt 

09.45 – 10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

2.økt KRLE 

 

A: MATTE 

B: NATURFAG 

C: NORSK 

STASJONER / GYM A: ENGELSK 

B: SAMFUNNSFAG 

C: MATTE 

A: A-PLAN 

B: A-PLAN 

C: SVØMMING 

Mat 

10.40 – 11.00 

Mat Mat Mat Mat Mat 

Friminutt 

11.00 – 11.30 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3.økt MATTE  

 

A: NATURFAG 

B: NORSK 

C: MATTE 

STASJONER / GYM A: SAMFUNNSFAG 

B: MATTE 

C: ENGELSK 

A: A-PLAN 

B: SVØMMING 

C: A-PLAN 

Friminutt 

12.15 – 12.30 

Skoleslutt kl. 13.00 Skoleslutt kl. 13.00 Skoleslutt kl. 13.00 Skoleslutt kl. 13.00 Friminutt 

4.økt     A: SVØMMING 

B: A-PLAN 

C: A-PLAN 

     Skoleslutt kl. 13.00 

 

Hei 

Velkommen til et nytt skoleår hos oss på Teie skole! Vi håper dere alle har hatt en fin sommerferie! 

Kjersti, Anna, Christine, Maren og Heidi fortsetter på trinnet. Kjerstin Liaskar er ny spesialpedagog på trinnet. Vi får 4 nye elever i år. Vi ønsker dem 

velkommen!  

Basen vår ligger i 2.etasje rett over sfo for 1. og 2.trinn. 3b har klasserom nærmest biblioteket, deretter 3a og 3c. Vi minner om innesko og skift som skal 

ligge i garderoben. 3a og b har garderobe opp trappen fra ute og lengst til høyre. 3c deler garderobe med en klasse fra 4.trinn ved siden av. Elevene må ha 

gymsko som sitter godt på foten. 

Ifht covid 19 er det gult lys som gjelder. Det betyr at vi er klassevis. Trinnet vil ha egne soner i friminuttene. Vi fortsetter med håndhygiene som før 

sommeren. Timeplanen er noe annerledes ifht covid 19. Den ligger nederst på ukeplanen.  



Frem til høstferien er det svømming for 3.trinn på fredager. Øyvind Havn Hammerstad er svømmelærer og vil komme til oss førstkommende onsdag for å 

informere elevene om svømmeopplæringen. Han vil også sende oss et skriv om svømmeopplæringen som vi legger ut på hjemmesiden. Fint for oss å vite 

hvem som ikke kan svømme eller føler seg utrygge i vannet. Elevene slutter 14.15 på fredager pga svømmeopplæringen frem tom uke 39. Elevene slutter kl 

13 på onsdager i denne perioden. Alle har likevel mulighet til å være med på et opplegg frem til 14.15 hver onsdag, siden sfo ikke åpner før 14.15 denne 

dagen. Derfor er det viktig at dere er flinke til å skrive i IST om eleven skal på sfo eller ikke. 

“Flaskeposten”  

Hver uke får barnet ditt med seg Flaskeposten hjem. Flaskeposten er en bok som vi skriver i på skolen og hvor dere der hjemme er heldige mottakere. 

Formålet er at elevene skal oppleve meningsfull skriving og i tillegg vil dere få litt informasjon om hva vi holder på med på skolen. 

Oppgaven til dere hjemme er å signere på at dere har lest det som står skrevet. Vi setter også stor pris på hvis dere kan skrive en kommentar til barnet. 

Tekstene kan være et fint utgangspunkt for samtale rundt det som barnet opplever på skolen.  Husk å legge Flaskeposten tilbake i sekken. 

Kos dere med lesingen       

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 Kjersti, Bente, Simen, Anna, John, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


