
 

 

3.trinn: lekser og læringsmål uke 35 

 

 

 

 

Læringsmål: 

Norsk: Jeg kan skrive stor bokstav i navn. 

Matte: Jeg kan lese enkle søyle- og linjediagrammer. 
Sosialt: Jeg kan ta imot en beskjed. 

 

 Ukelekser (alle lekser skal være gjort innen fredag): 

N
o
rs

k
: 

Leselekse: Salto side 5-7. Du velger selv, i samarbeid med en voksen hjemme, om du skal lese måne- eller solteksten. Det er viktig at dere ser på bildene og leser 

overskriften sammen med barnet før dere starter å lese. Snakk om hva teksten handlet om i etterkant. 

(De som har blå lesemappe prioriterer denne. Leseleksen skal leses tre ganger hver dag. Ny leselekse deles ut på torsdager.)  

 

Les «Ordlisten» 5 ganger. 

 

Skrivelekse i norsk arbeidsbok. 

 

Les, kommenter og signer «Hva kan jeg nå?» og «Flaskeposten». 

 

  

M
a
tt

e
: 

 

Gjør matteark i svart plastperm. 

E
n

g
el

sk
: 

 

 

  

  



Økt: Tid: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
1.økt 08.30 – 10-00 Samling/ 

Norsk 
Samling/ 
Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

Samling/ 
Norsk 

Samling/ 
Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Samling/ 
Norsk 

Friminutt 10.00 – 10.15 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt! Friminutt 

2. økt 10.15 – 11.15 Matte Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

2A: Gym 
2Bog 2C: Stasjoner 

Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Uteskole/  
Kunst og Håndverk 
 Spising 11.15 – 11.35 Spising Spising Spising Spising 

Friminutt 11.35 – 12.00 Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

3. økt 12.00 – 13.00 KRLE Rullering: 
Norsk /Matte/Nat.fag 

2B: Gym 
2Aog 2C: Stasjoner 

Rullering: 
Matte/Eng./Sam.fag 

Friminutt 13.00 – 13.30 Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 Friminutt Slutt kl. 13.00 Slutt kl. 13.00 

4. økt 13.30 – 14.15 2C: Gym 
2Aog 2B: Stasjoner 
 Slutt kl. 14.15 

Hei 

Da er vi ferdige med første skoleuke, og vi håper de fleste har landet og er tilbake i hverdagen      Denne uken starter vi med lekser. «Ordlisten», «Hva kan 

jeg nå?» og «Flaskeposten» er nytt i år. Elevene får med seg en ordliste med ord som skal leses den ene uken og skrives den andre uken. «Hva kan jeg nå?» 

er en oppsummering fra uka der elevene ser hva de kan. «Flaskeposten» er en oppgave elevene får på skolen, der de for eksempel skriver en tekst om hva 

de har gjort den dagen. Dette gir dere foresatte mulighet til å få et innblikk i skolehverdagen til barna deres. Denne teksten skal dere kommentere og 

signere. 

Det er DKS neste uke. Hver klasse har sin dag ute i skogen. Vi skal være på Speiderbo disse dagene. A-klassen skal på torsdag, B-klassen på tirsdag og C-

klassen på onsdag. Husk klær etter vær! 

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 Bente, Kjerstin, Anna, Maren, Kjersti, Heidi og Christine 

 


