
3. trinn – Ukeplan uke 36 
       

Tema: «Oppdrag: Miljøagent» 

 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 

Tema 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 

Lesekvart 
Samling 

 
Kroppsøving/uteaktivitet 

 
 

Lesekvart 
Samling 
A: Tema 
B: K&H 

C: Sang og engelsk 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Stasjoner 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 Tema Norsk 
Stasjoner 

Tema A: Sang og engelsk 
B: Tema 
C: K&H 

Matematikk 
Stasjoner 

 
11.00 – 11.20 

Sangssamling med hele 
trinnet 

 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

 
Vi lærer de nye TL-

lekene av TL-lederne 
 
 
 

 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

Stasjoner 

 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

 
Norsk 

 
 

SFO/Hjem kl.13.30 

A: K&H 
B: Sang og engelsk 

C: KRLE 
 
 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Tema 
 
 

 
 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 
- 13.30  



 

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. 32 og/eller s. 33-35 i Salto 3 (Elevbok A). Tekstene er nivådifferensiert i «måne» og 
«sol» med tilhørende spørsmål på s. 35. 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. 10 i Stavskrift B (bokstaven Ll). 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. 30 i Matematikk 3A.  
(Det kan være lurt å gjøre leksa etter tirsdag da vi skal jobbe med temaet på tirsdag, men 
det er lov til å gjøre den før) 
 
Til foresatte: I forrige uke leverte vi 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 35: 
Denne uka har vi hatt trivselsuke på skolen. Hele skolen har møttes i aulaen hver morgen 08.45. Hver dag har hatt litt ulikt fokus, men i hovedsak har det handlet om at 
vi alle må respektere hverandre, og at alle på skolen har et ansvar for at alle føler at de har et trygt og godt skolemiljø. Hver dag har et trinn hatt ansvar for å fremføre 
en sang, på fredag var det vi som sang «Være den du er» foran hele skolen. Det gikk strålende. 
I matte jobber vi med tallene opp til tusen, og vi har også jobbet med posisjonssystemet. Snakk gjerne litt om tallenes verdi hjemme også. Noen synes det vanskelig å 
svare på hva det røde tallets verdi er i tallet 1451. Mange svarer at det er 4. Da er det viktig å se hvilken plass tallet er på, og det er på hundrerplassen. Da må det bety at 
verdien er 400. 
I norsken har vi jobbet med alfabetisering, og snakket om når det kan være hensiktsmessig å alfabetisere. Kanskje dere kan alfabetisere navnene i familien deres, eller 
pålegget på frokostbordet. 
Vi hadde en super uteskoledag til Utsikten på onsdag.  
Ellers må vi si at de første ukene har gått strålende. Det er ikke overraskende, men det er alltid spennende å se hvordan et nytt skoleår starter. Vi opplever at elevene er 
trygge, omsorgsfulle, positive og motiverte. Vi øver på å gå rolig og på høyre side av trappa når vi går inn og ut til friminutt. Det begynner å bli bra nå. 
 



Ved sykdom og annet fravær: 

Legg inn fravær i IST Home før kl.08.15.  

 

 

Temaperiode: Vi svinger i gang vår første temaperiode for året. Den heter «Oppdrag miljøagent», og vi skal reise rundt i verden og se på miljøutfordringer, og snakke 
om hva vi kan gjøre for å løse dem.  
Ny lærer: Lina, som kom inn for Christine i år, er sykemeldt. Vi har derfor fått inn Mads Brevig Hansen istedenfor. Mads jobbet på 4.trinn i fjor, og har allerede hatt noen 
timer hos oss. Han kommer til å være full tid på 3.trinn som ressurslærer fremover. 
Karianne permisjon: Karianne har permisjon torsdag og fredag denne uka. Det vil være Mads som har 3C disse dagene. Han har allerede vært litt i klassen, så de 
begynner å kjenne ham. 
Uteskole: Det blir ikke uteskole på onsdag, men det blir allikevel to timer med utelek i form av gym og TL-leker i løpet av uka. 
Foreldremøte: Det blir foreldremøte torsdag 6.oktober kl.18-20. Hold av dato, mer info kommer. 
IST Home-appen: Vi er glade for at flere av dere har tatt i bruk appen og bruker denne til å melde fravær. Noen har sendt chat til lærerne der, og noen har også fått lagt 
inn fraværsgrunn når de melder fravær. Andre igjen opplever at de ikke får kommentert fraværet og har sendt skole-sms eller mail i tillegg. Det kan være at dere trenger 
å oppdatere appen for å få lagt inn fraværsgrunn. Vi ønsker å vite hvorfor barnet er borte, så vi håper det løser seg med en oppdatering. Alternativt kan det funke å 
slette appen og laste den inn på nytt. 
Norli Junior lesekonkurranse: Trinnet er også i år 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/

