
Navn:___________________________  

UKE: 47 og 48                 UKEPLAN 3.KLASSE                               
 
Læringsmål  

Jeg kan/vet  

Norsk  beskrive ordklasser og deres funksjon (adjektiv)  

KRLE  gjengi gjensidighetsregelen, og forstå hva den handler om 

Engelsk   lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er 
brukt i  

Samfunnsfag   Fortelle en lærevenn hvordan folk levde i Norge i steinalderen  

Matematikk    at et siffer har forskjellig verdi avhengig av hvor i tallet det står  

Naturfag    beskrive hvordan utdødde dyr levde før 

  

Timeplan uke 20.11- 24.11       27.11- 1.12                                            

Tidspunkt  Økt  Mandag   Tirsdag  Onsdag   Torsdag   Fredag   
8.50-10.40  
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Gr.1: norsk   

Gr.2 gym  
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Matematikk   

  
Matematikk  

  
  

Veiledet lesing  
  

 uke 48 er 
vanlig fredag 

  

10.40-11.45    Mat/friminutt  Mat/friminutt  Mat/friminutt  Mat/ friminutt  Mat/friminutt  
   
11.45-13.15  

5      
Veiledet lesing  

  

           Lesekvart  
Samfunnsfag  

  

  
Engelsk   

Naturfag   
  

 Gr 1: gym  
  Gr.2: norsk     

  
6  

7  Veiledet lesing     
  

God helg!  
13.15-13.30        friminutt     

  
      friminutt    friminutt  

13.30-14.30  8  Veiledet lesing  
  

Musikk  
Bibliotek  

  
Veiledet lesing   9  

Slutt    14.30  12.45  14.30  14.30  12.45  

  
Våre mailadresser:  
cecilie.kothe-naess@fosenskole.no , tlf: 19123041940037 (meldingsbok)  
Marianne.Schanke@fosenskole.no ,tlf: 19123041940062 (meldingsbok)   
torunn.risver@fosenskole.no : tlf: 19123041940056 (meldingsbok)  
NB! NB! NB! 
Vi har blitt enige om at dere kan sende alle kontaktlærer meldinger om fravær og annet. 
Da slipper dere å tenke over når noen har fri. Lag ei gruppe med alle numrene våre 

Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole 

 

mailto:cecilie.kothe-naess@fosenskole.no
mailto:Marianne.Schanke@fosenskole.no
mailto:torunn.risver@fosenskole.no
http://www.minskole.no/botngardskole


Informasjon:  
Hei!  
En våt fornøyelse på uteskole sist fredag. Alle må ta med skiftetøy. 
  
Minner om at alle må lagre telefonnumrene våre i ei gruppe slik at alle kontaktlærerne får 
meldingene. 
 
Legger ut lenke på sangen som vi skal synge på juleavslutningen: Tenke på en venn. 
https://www.youtube.com/watch?v=SpEoZlPr3Lw  øv! Øv! 

Vi skal synge sammen med korpset. 
 
I år som tidligere år skal vi være med på Omvendt julekalender i regi av SOS barnebyer. Det 
vil komme et eget infoskriv om dette i uke 48.  
 
Minner om at svømmegruppene ligger ute på hjemmesiden vår.  
   

Lekser uke 47 og 48 

Leselekse   
hver dag  
   

Les i Tuba Luba s. 51-52 og 53, eller Les teksten som ligger i leksemappa.  
De som er på lesekurs: foreldrene leser teksten    

Lesekort (her skal det kvitteres for at leseleksa er lest)  

Dag   Mandag   Tirsdag   Onsdag   Torsdag   

Underskrift  uke:    
  

      

    
  

      

  

Norsk     Les, skriv og forklar øveordene som står i teksten og svar på 
spørsmålene. Skriv  adjektivene på første side i teksten, i skriveboka. 

  

  
Matematikk   
  

  
Gjør de sidene som er satt ring rundt  (er for begge ukene)  

Engelsk   Øv på å lese verset som ligger i mappa. Kommer på tirsdag i uke 47 

(Bokstaven e og f )  

  
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SpEoZlPr3Lw

