
   3. trinn – Ukeplan uke 34 
       
 

  
 

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 - 09.45 Lesekvart 
Samling 
A: Norsk 
Stasjoner  
B: Norsk 
Stasjoner 

C: Natur/samf 

Lesekvart 
Samling 
Utelek 

Lesekvart 
Samling 

Uteskole 
Sted: Rosanes 

 
Vi går til Rosanes. Husk 

klær etter vær, gode sko 
og godt med mat og 

drikke. Elevene må ha 
med iPaden på skolen. 

 

 
 

Norsk 
Vi skriver i uteskoleboka 

 
 
 

SFO/Hjem kl. 13.30 

Lesekvart 
Samling 
A: KRLE 
B: K&H 

C: Engelsk 

Lesekvart 
Samling 

Matematikk 
Stasjoner 

Lillefri 
09.45 - 10.00 

Pause Pause Pause Pause 
 

10.00 - 11.20 A: Natur/samf 
B: Norsk 

 Stasjoner 
C: Norsk 
Stasjoner 

Matematikk A: Engelsk 
B: KRLE 
C: K&H 

Matematikk 
Stasjoner 

 

Spising 
11.20 - 11.45 

Mat Mat Mat Mat 

Storefri 
11.45 – 12.15 

Storefri Storefri Storefri Storefri 

12.15 – 13.00 
 
 

A: Norsk 
Stasjoner 

B: Natur/samf 
C: Norsk 
Stasjoner 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Norsk 

 

 

 
 

SFO/Hjem kl. 13.00 

A: K&H 
B: Engelsk 

C: KRLE 
 
 

 
SFO/Hjem kl. 13.30 

Klassens time/SmART 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 

 

Lesing: 

 Les s. 5 og/eller s. 6-7 i Salto 3 (Elevbok A). Tekstene er nivådifferensiert i «måne» og «sol» 
med tilhørende spørsmål på s. 7. 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        
 

 Vennligst sett bokbind på Salto-boka i løpet av uka.  
 

Regning: 

 Vi øver på tallene 0-1000. 

 

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 33: 
Da var 3. klasse i gang og det har gått strålende! Uken startet med oppstilling i skolegården etterfulgt av en mingleaktivitet i klasserommet. 2. økt gikk vi på toppen av 
Steinbruddet for å leke, spise og ha det hyggelig sammen. Dagen avsluttet vi inne med felles sangsamling for 3.trinn. Torsdag var første ordentlige skoledagen med fag. 
Klassene hadde etter tur K&H med Lina og Kamilla, KRLE med Synne og Engelsk med Karianne. Slik kommer vi til å gjøre det hver torsdag fremover. Det er fin mulighet 

for elevene å bli bedre kjent med alle lærerne, og en fin mulighet for lærerne å bli bedre kjent med alle elevene       På fredag hadde vi stasjoner i matematikk. Vi øvde 
på tallene opp til 1000 på de ulike stasjonene. Uken avsluttet vi med utelek. 
Takk for en fin uke.  
 

Praktisk info:  
 
-Minner om innesko, skiftetøy og uteklær som passer årstiden. Husk å merke alt av tøy. 
-OBS OBS! SkoleSMS (som vi brukte i fjor) skal erstattes av IST Home. Alt fravær skal nå legges inn der. Mer informasjon om dette her: 
 https://faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/fravarsregistrering-via-ist-home.72120.aspx  
For beskjeder og spørsmål om annet enn fravær bruker dere fortrinnsvis e-post. Minner om at avtaler om å være med hverandre hjem må gjøres hjemme og informeres 
om i IST Home. Det er viktig at alle har lagt inn riktig oppholdsplan. Vi følger denne når vi logger elevene ut/inn på SFO ved skoleslutt. Takk! 
-På onsdag går vi til Rosanes. Husk klær etter vær, gode sko og godt med mat og drikke. Elevene må ha med IPaden på skolen. 
 
Ha en fin uke! 
Vennlig hilsen oss på 3.trinn 

https://faerder.kommune.no/teie-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/fravarsregistrering-via-ist-home.72120.aspx

