
Navn:___________________________  

UKE:  2 og 3                UKEPLAN 3.KLASSE                               
 
Læringsmål  

Jeg kan/vet  

Norsk  Skrive dobbel konsonant etter kort vokal 

KRLE  Fortelle om jødedommen og vite hvem Moses var 

Engelsk   Fire ord om rom i huset 

Matematikk   Lengdeenhetene m, dm og cm og sammenhengen mellom dem 

Naturfag  Finne informasjon om utdødde dyra på nett og i bøker 

Samfunnsfag  Plassere hjemfylket mitt på kartet.  

Jeg vet at fylket mitt har fått et nytt navn 
  

Timeplan uke   8.1.-12.1.             15.1. -19.1. 

Tidspunkt  Økt  Mandag   Tirsdag  Onsdag   Torsdag   Fredag   

8.50-10.40  
  

  
  
  

  
  

1  
2  
  

Arbeidstime  
Olweus  

  
Svømming   

  
  

Krle   

  
Veiledet 

matematikk 

  
Gr.1: norsk   

Gr.2 gym  
  

 
  

Uteskole 

  
  
  

  
  

3  
4  

  
Matematikk Sol 
Engelsk Måne  

 
 Matematikk Måne 

Engelsk Sol  

  
Veiledet norsk   

  

10.40-
11.45  

  Mat/friminutt  Mat/friminutt  Mat/friminutt  Mat/ friminutt  Mat/friminutt  

   
11.45-
13.15  

5      
Veiledet norsk 

  

           Lesekvart  
Samfunnsfag  

  

  
Engelsk   

Naturfag   
  

 Gr 1: gym  
  Gr.2: norsk     

 
K/H  6  

7  Arbeidstime i 
flere fag  

  
  

God helg!  13.15-
13.30  

      friminutt     
  

      friminutt    friminutt  

13.30-
14.30  

8  Veiledet norsk   
  

Musikk  
Bibliotek  

Veiledet norsk   

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 

mailto:cecilie.kothe-naess@fosenskole.no
mailto:Marianne.Schanke@fosenskole.no
mailto:torunn.risver@fosenskole.no


Skolens hjemmeside: www.minskole.no/botngardskole 

 
Informasjon:  
Hei!  
Godt nytt år til alle sammen! 
Da er vi i gang med nytt år. Oppstarten den første uka har vært veldig grei. Elevene synes det 
er godt å komme tilbake til gamle vante rutiner. 
Vi har endret litt på timeplanen. Vi har hatt litt lite engelsk før jul og litt mye matematikk, 
derfor får månegruppa engelsk på mandager og solgruppa engelsk på tirsdager. I tillegg 
fortsetter vi med engelsk på onsdager som før. 
Mattelekse til månegruppa vil ikke bli gitt før tirsdager i de ukene det kommer ny ukeplan. 
Vi har skrevet opp ekstra leselekse denne perioden. Vi gir de elevene vi mener bør gjøre 
ekstraleksene beskjed om det på veiledet norsk på mandager.  
Minner om gymsko på torsdager og innesko. Det er en del som mangler en eller begge deler. 
   

Lekser uke 49 og 50 

Leselekse   
hver dag  
   

Les i Tuba Luba s. 93 -96 eller teksten som ligger i leksemappa.  
De som er på lesekurs: foreldrene leser teksten  
Ekstra: les i egenvalgt lesebok hver dag 

  

Norsk     Les, skriv og forklar øveordene som står i leseleksa og svar på 
spørsmålene.  
Gjør oppgaven på side 96 og 99 
Skriv svarene i skriveboka di 
de som er på lesekurs forholder seg til de oppgavene som blir gitt der 

  

  
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 i og j)  

 
 

http://www.minskole.no/botngardskole

