
 Uke 38 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.30-
09.45 

  
Matte/Norsk 

 
  

  
Matte/Norsk 

  
  

Petra 
rommet 
skal på 

uteskole i 
regi av DKS. 
Opplegget 
heter : Vis 
meg din 

skog.                     

Data 
/ 

Samfunnsfag    
  
  

Tema 

09.45-
10.00 

Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt Friminutt 

10.00-
10.45 

 Norsk/Matte Matte/Norsk Per 
rommet 

har 
arbeids-

timer 
og 

kartlegging 

Data       
/ 

Samfunnsfag 
  

Uteskole 
            til 

Prestegård 
skogen 

  
Bål og bålmat 
    

10.45-
11.15 

Matpause Matpause Matpause Matpause   

11.15-
11.45 

Storefri Storefri Storefri Storefri   

11.45-
12.45 

Gym(Per) 
            / 
    Engelsk(Petra)                            

  
Tema 

       
   

Data       
/ 

Samfunnsfag  
  

12.45-
13.00 

Friminutt Slutter 13.00 Friminutt Friminutt Slutter 12.45 

13.00- 
14.00 

Gym (Petra) 
              / 
     Engelsk (Per) 

  Tema 
KH 

    

  Slutter 14.00   Slutter 14.00 Slutter 13.30   

  
 
 
 
 



Ukas mål: 

 
  

Respekt på uteområdet: 
Jeg følger regler i lek og spill. 
Jeg spør om å få være med i leken på en hyggelig måte.  
Jeg følger beskjedene fra voksne. 
Respekt i undervisningsrommet: 
Jeg lar andres ting være i fred.  
Jeg følger beskjeder. 
Jeg oppfører meg likt overfor alle voksne.  

Norsk Jeg kan forklare muntlig hva avfallspyramiden er. (Se i temaboka) 
Jeg kan skrive enkle setninger i tegneseriene vi lager i Creaza. 

Matte Jeg automatiserer tallvenner, tiervenner og tjuervenner. 
Jeg bruker raske og effektive strategier i addisjon og subtraksjon i 
tallområdet 0-20. 

Engelsk Jeg kan lese en enkel tekst på engelsk høyt for en medelev og for de voksne 
hjemme. 

Naturfag Jeg vet hvordan jeg og min familie kan hjelpe til med å redusere mengden 
avfall.   

  
  

Lekser: 

  Huskeliste Lekser 

Til  
tirsdag 

  
  

Leselekse: Leselekse 1, ark i den gule leksemappa 
  
Matematikk:  
Ark 1 i leksemappa (to sider)  

Til  
onsdag 

Husk uteskole for 
Petra-rommet 

Leselekse: Leselekse 2, ark i den gule leksemappa 
  
Les og snakk om AVFALLSPYRAMIDEN. Denne er limt inn 
i TEMABOKA 

Til  
torsdag 

  Leselekse: Leselekse 3, ark i den gule leksemappa 
  
Første leselekse i engelsk. Ligger også i leksemappa. Les 
minst 3 ganger høyt. 

Til  
fredag 

Husk uteskole og 
bålmat!  

Leselekse: Leselekse 4, ark i den gule leksemappa 
  
Matematikk:  
Ark 2 i leksemappa (to sider) 



  UKELEKSE Vær en skikkelig miljøagent! 
Vær flink til å kildesortere! Kast søppel i riktig 
avfallsdunk.   
Plukk opp søppel du finner i naturen og kast det i en 
avfallsdunk.                
Øv på miljøsangene.                                                                                        

Hei dere! 
Matematikkleksa til torsdag i forrige uke ble litt i overkant. Det er flott med 
tilbakemeldinger fra dere foreldre, slik at vi kan tilpasse bedre. Fortsett med det! Håper 
det fungerer bedre denne uka. Det ligger gule tipsark sammen med leksa til hvordan dere 
kan hjelpe barna videre med hoderegning og effektive strategier.  Elevene bruker ulike 
strategier ut i fra hva som er logisk for dem. De presenteres for ulike måter å tenke på her 
på skole. Målet er at hver enkelt  finner en strategi som er rask og effektiv, og som passer 
for en selv. Vi tenker ikke likt. For de som eventuelt synes matteleksene blir for lite 
utfordrende: Gå inn på Gruble.net og øv på hoderegning med tidspress eller øv på 
gangetabellen.  
 På fredag hadde vi en herlig uteskoledag på Teie-banene i strålende solskinn. Elevene var 
ivrige og likte godt en gruppeoppgave kalt "Game of trash". 
Vi skal fremover prøve å legge flest mulig av ukas lekser inn i leksemappa på mandager, så 
er det lettere for dere få fordelt leksene utover uka. 
  
Det blir spennende med første leselekse på engelsk! 
Vi skal bruke de herlige og sjarmerende sokkene som hånddukker når vi øver inn 
dialogen:) 
 I forrige uke fikk vi en hyggelig overraskelse. 3.trinns-elevene på Herstad hadde skrevet 
brev til oss og tegnet fine tegninger. De vil gjerne treffe oss og gå på tur en dag. Vi har 
skrevet brev og laget tegninger tilbake og gleder oss til å gå på tur og leke med 3.trinn på 
Herstad en dag. Vi skal jo bli ett trinn etter hvert.  
Vi starter denne uka opp med kartleggingsprøver i matematikk og norsk.  
  
Fuad har flyttet, og går dessverre ikke lenger på trinnet hos oss. Vi kommer til å savne han, 
og ønsker han lykke til på ny skole.  
  
Onsdag denne uka deltar Petra-rommet på "Vis meg din skog", uteskole i regi av DKS. Per-
rommet deltar på samme opplegg neste onsdag i uke 39. Husk klær etter vær og godt med 
mat og drikke. Elevene er tilbake kl.13.00 og har siste time på skolen.  
  
Romfordeling: 
Petra - rommet: Caroline, Alex, Amelia, Emil, Alaa, Aurora GJ, Ninni, Johan, Shanika, Lucas, 
Aurora IN, Erlend, Ella HD, Kevin, Edda, Mads, Olivia 
Per - rommet:Bebak, Jenny, Hans Ludvig, Leyla, Niklas, Sara, Filip, Aurora WR, Lukas, 
Celine, Matteo, Ella Sofie, Louis, Abigail, Manvir, Ella LH, Maria, Mia 
 
 Hilsen de voksne på 3. trinn  
Mailadresser: 
Silje Kebely: silje.kebely@faerder.kommune.no 
Hanne K. Negård: hanne.katrine.negard@faerder.kommune.no 



  
  
  
 


