Ukeplan for 3.trinn, uke 38 - 2020
Informasjon til hjemmet:
Elevene ser ut til å storkose seg både ute og inne om dagen. Alle er i lek med noen, og ingen går
alene. Det var også en veldig koselig fest på fredag med masse lek i gymsalen og pølser, kaker og
is til film etterpå.
Vi har lagd hesten til Pippi som kjepphest denne uka, og den skal vi bruke til ulike hinderaktiviteter
når alle er ferdig. De har fått sin egen stall på skolen, og de får dem med hjem etter hvert. De blir
kjempefine, og elevene ville nesten ikke ut i friminuttet når de lagde dem. Alle elevene har også
lagd sin egen undersøkelse som ble gjennomført på 4. trinn på fredagen.
Hold av mandag 28/9. Da blir det foreldremøte. Saksliste kommer i løpet av uke 39. Vennligst gi
beskjed til Janne Kjær Halvorsen, moren til Kajsa, dersom du har saker som du ønsker å ta opp
eller du vil at jeg skal sette av tid til.
Jeg har meldt på klassen på Norli lesekonkurranse, og den starter mandag denne uka. Invester litt
ekstra lesetid med barna dine nå, for det vil være utrolig viktig for dem videre i skoleløpet. La
barnet lese høyt for deg hver dag, og snakk om innhold og vanskelig ord underveis. Registrer det
dere leser på Norli etter at jeg har registrert barnet ditt.
Jeg sender ut et samtykkeskjema der dere må godkjenne at deres barn kan registreres med noen
personopplysninger på Norli. Jeg registrerer elevene her på skolen etter at jeg har fått samtykke
fra dere, så se bort ifra at dere får en egen kode. Se mer info på eget skriv.

Kontaktinformasjon:
Skolens telefonnummer: 40911500.
SMS: 59444205. Send: 3A+tekst
Therese: 92607258.
Desiree: 92812775.
E-post: Therese.Sandersen@faerder.kommune.no
Desiree.Ostbye@faerder.kommune.no
Christina.Jonassen@faerder.kommune.no
Skolens webadresse: www.torodskole.no
Klassekontakter:
Janne Kristina Kjær-Halvorsen jannek@bibbisfrisor.no Tlf. 48047114
Vara: Anne-Lise Moe <alpmoe@gmail.com> Tlf: 415 05 125

TID
08.3009.45

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Samling

Samling

Samling

Samling

Samling

Kroppsøving
Rød gruppe
Koding
Grønn gruppe

Lesing

Lesing

Lesing

Lesing

Tema
Pippi, klart jeg
kan
“Søke og finne
fakta”

Matematikk
Hoderegningsstrategier

Norsk
«Å lese i rolle»

09.45 –
10.00

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

10.0011.15

Kroppsøving
Grønn gruppe
Koding
Rød gruppe

Utelek/Innelek
Kartlegging/
Trivselsundersøkelse

Uteskole

Tema
“Pippi, klart jeg
kan”

“Pippi, klart
jeg kan”

11.15 –
11.45

Spise ute

Spise

Spise

Spise

Spise

11.4512.15

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

Friminutt

12.00–

Norsk

Matematikk
Statistikk

Tema
“Pippi, klart
jeg kan”

Norsk
“Skrive
fortelling”

“Å lese i rolle”

Låne bøker på
se
sluttid Biblioteket

Trivselsundersøkelse/
kartlegging

Kunst og
håndverk:
“Pippi, klart jeg
kan”

Matematikk
Hoderegningsstrategier

Gjøre
ferdig/lek

Engelsk

Sluttid

Gjøre ferdig
kjepphester
13.30

13.15

13.30

14.20

13.30

Dette skal du lære mer om denne uka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pippi langstrømpe og Lilla Gubben
Emil i Lønneberget
Å lese høyt for klassen
Presentere noe for klassen
Lese med innlevelse
Lage og gjennomføre en undersøkelse
Skrive en fortelling
Vi øver på hoderegningsstrategier
Vi lager tabell og diagram i Excel og leser diagrammer

Smart-egenskapen vi skal jobbe spesielt med denne uka er MOT

Lekser:
Fag

Norsk

Matematikk

Hva skal du gjøre
Lese:
Les i en egenvalgt bok du har hjemme eller
som du har lånt på biblioteket på skolen.
Husk å registrere det du leser. Les i minst 10
minutter hver dag
HUSK: Fylle ut samtykkeskjema så fort som
mulig, slik at jeg får registrert eleven.
Ark med hoderegningsoppgaver

Hilsen Therese, Christina, Desiree, Steinar, Bodil og Siw.

