
UKEPLAN FOR 3. TRINN – uke 47 
 

Ta kontakt hvis dere lurer på noe. tlf. 51670369 (kontoret/ Anne Reidun) 
Jeroen.Bastiaan.Mooijman@sandnes.kommune.no   siri.johanne.egeland@sandnes.kommune.no    

Siv-Elin.Sandanger@sandnes.kommune.no  

 

 

Dette arbeider vi med på skolen Læringsmål og egenvurdering

 
Norsk Ord med o for å og ord for 

farger. 
Skriving:   

Jeg kan skrive øveordene riktig. 

 

Lesing: 

Jeg øver på å lese leksene med fortellerstemme/ rett 

tonefall 

 

Regning: 
Jeg kan sammenligne størrelsen til ulike vinkler.  
Jeg kan addisjon med tier- og hundreovergang.  

Matte Addisjon og vinkler 

Engelsk Picnic in the woods 

Tema Løp og kjøp 

KRLE Kristi himmelfartsdag og pinse 

Sosial kompetanse:  
Jeg kommer tidsnok inn fra friminuttet og venter rolig 
på plassen min i gangen. 

Lekser   
Ukelekse Øv på læringsmåla. 

Øv på diktatorda. 
Øv på glosene 
Les småboka 

Diktatord  Tog  blomst  knopp  over  ofte  boks 

Gloser in = i  on = på  look = se 

Til tirsdag  Øv 3 ganger på gangestykkene. 
 Zeppelin arbeidsbok (oransje): Gjør side 28. Les og fargelegg. 

 

Til onsdag 
 

 Øv 3 ganger på gangestykkene. 
 Zeppelin lesebok: Les side 44 
 Explore: Gjør oppgave 18 side 53 (les oppgaven høyt, og lag en kreativ 

avslutning!) 

Til torsdag    Fortellerbok: Skriv en fortelling til bildet (som er limt inn). Husk skrivekriteriene! 
 Zeppelin lesebok: Les side 45 

 

Til fredag  
 

 Øv 3 ganger på gangestykkene. 
 Zeppelin lesebok: Les side 46 
 Matteleksen består av 2 ulike lekser, det er valgfritt hvilken du velger å gjøre! 

Multi på nett: 4a, kapittel 3 oppgave c 1 (uten tierovergang) og 2 (med 
tierovergang)  
Eller 
Side 28 i oppgaveboken, oppgave 40.  

 Det blir målprøve på fredager med gloser, diktatord og matteoppgaver 
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Informasjon                                                                                                                                                                     

 
 Det blir delt ut ny lapp for vennegrupper og adresseliste for begge klassene. Det har blitt 

foretatt en liten forandring pga elev som har flyttet.  

 Denne uken er det 3B som har svømming.  

Melding fra rektor:  
Kaoset som potensielt kan skape farlige situasjoner for skolebarna på skoleveien, blir i 
overveiende grad skapt av foreldre som kjører barna sine til skolen og setter dem av så nær skolen 
som mulig.  Særlig nå når mørke og regn begrenser sikten, kan farlige situasjoner oppstå. Skolen 
har ikke et godt trafikkareale for sikker på og avstigning for barna. Da skolen ble bygget på 
begynnelsen av 60-tallet var det nok ingen som hadde fantasi nok til å se for seg at trafikken til 
skolen skulle bli noe problem. 

Det er selvsagt ikke mulig eller ønskelig å forby foresatte å kjøre barna sine til skolen, selv om 
Folkehelsa anbefaler at barna går til skolen. Men, det finnes alternativ til å stoppe rett utenfor 
skoledøra! Barna kan settes av trygt og godt ved Figgjohallen eller ved Figgjo stadion rett over på 
østsiden av veien. Det tar kanskje noen minutter ekstra, men det er en liten pris å betale for en 
tryggere skolevei for alle elevene ved Figgjo skole. 

Oppfordringen er: La barna gå til skolen! Om de kjøres, slipp dem ut av bilen på parkeringsplassen 
ved Figgjohallen eller på stadionområdet. Da blir skoleveien tryggere for alle elevene. 
 
Lykke til! 
Med vennlig hilsen fra rektor 
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