
 
Øveord Gloser 

Disse skal jeg kunne skrive og 
forklare: 
 

 hvem 

 hva 

 hvor 
 

Denne frasen skal du kunne 
si: 
 
He/she is wearing a _____ 
(red/grey) ____ (jumper/t-shirt). 
 
Øv på at «a» ikke blir sagt ved 
flertall: trousers, mittens, 
socks 

Ukens læringsmål: 

Lesing 
Jeg bidrar til at klassen når målet i 
lesekonkurransen. 

Skriving Jeg bruker stor bokstav og punktum når jeg skriver. 

Regning Jeg kan dele opp en mengde i like store grupper. 

Orden Jeg tar med Chromebook til skolen hver dag. 

 UKEPLAN FOR 3. TRINN Uke 40 2.-6. oktober 2017 - 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
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Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 

Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 
Fortell til noen 
hjemme hva 
nivåboken din 
handler om 

Norsk:  
Les 15min.i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 

Norsk:. 
Les 15min.i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 
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 Skrivelekse: 
Gjør oppgave 1 og 2 
s. 27,  i Zeppelin 
språkbok.  
 
Ukelekse MSØ til 
torsdag 

Ukelekse MSØ:  
Jobb 30 min. totalt før 
torsdag. Husk 
kladdebok. 
Hvis du står fast på 
en oppgave: lagre 
den.  
 
Foreldre: 
Se mer om MSØ på 
skolens nettside. 

Chromebook 
Lever oppgaven i 
klasserommet på 
Chromebook. 
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Til mandag: 
3B: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 3A: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 

  

Tlf.nr.:  48 20 97 28 (ikke SMS) 

 
Informasjon 

 

Litt info om lesekonkurransen: 
Vi er nå godt i gang med lesingen. Elevene er veldig 
engasjerte og leser så snart muligheten byr seg. Vårt mål 
med lesekonkurransen er at elevene skal synes det er 
kjekt å lese og at de skal bli gode lesere. Det er viktig at 
elevene har riktig nivå for å bli bedre. Fint om dere der 
hjemme kontrollerer at elevene har riktig nivå i selvvalgt 
bok og at de registrerer riktig antall leste sider. Som trinn 
har vi satt som mål at elevene skal lese 30 sider pr dag 
(leste sider på skolen, høytlesing hjemme, lydbøker og 
tegneserier inkuderes). 
Ta gjerne kontakt med Johanne eller Tone om dere lurer 
på noe. 
 
GOD HØSTFERIE, og kos dere med lesingen! Husk å 
registrere også i ferien.  
 
 



 
Øveord Gloser 

Disse skal jeg kunne skrive og 
forklare: 

 hvordan 

 hvilken 

 hvorfor 
 

 

Disse ordene skal jeg kunne 
lese: 

 autumn 

 winter 

 spring 

 summer 

  

Informasjon  

 
Vi ønsker at ukeleksa i Multi Smart Øving skal være gjort til 
torsdag. Mer informasjon om MSØ finner du på skolens 
nettside. Ta gjerne kontakt med Vibeke eller Bjarte ved 
spørsmål. 

 
Leksebøker må ligge i sekken hver dag fordi vi ofte bruker 
bøkene på skolen også. 

 
 
 
 

 
 
 

Tlf. nr. 48 20 97 28 (ikke SMS) 

Ukens læringsmål: 

Lesing 
Jeg bidrar til at klassen når målet i 
lesekonkurransen. 

Skriving Jeg bruker stor bokstav og punktum når jeg skriver. 

Regning 
Jeg kan vise sammenhengen mellom addisjon og 
multiplikasjon. 

Engelsk 
Jeg kan de engelske ordene for årstider (seasons): 
winter, spring, summer, autumn 

 UKEPLAN FOR 3. TRINN Uke 42 16.-20.oktober 2017 - 2018 

 Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 
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Norsk: 
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 

Norsk:  
 
Les 15 min. eller mer i 
en selvvalgt bok. 
Registrer det du har 
lest på brukeren din i 
lesekonkurransen. 
 
Fortell til noen 
hjemme hva 
nivåboken din 
handler om 

Norsk:  
Les 15min. i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 

Norsk:  
Les 15min. i nivåboka 
di. 
Husk at 
nivåboka/perm alltid 
skal ligge i sekken 
din. 
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Norsk:  
 
Fortell om noe du 
husker fra høstferien. 
Ha fokus på stor 
bokstav og punktum 
på riktig plass i teksten 
din.  
Skriv i norskboka di. 
 

Ukelekse MSØ:  
Jobb 30 min. totalt før 
torsdag. Husk 
kladdebok. 
 
Hvis du står fast på 
en oppgave: lagre 
den.  
 

Chromebook 
Lever oppgaven i 
klasserommet på 
Chromebook. 
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Til mandag:  
3B: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 
 

3A: Ta med gymtøy, 
gymsko, håndkle, 
såpe, rent undertøy. 
 

 

 
 


