
   
 

   
 

UKE 43 

 

               25. - 29. oktober 2021 

3. TRINN 
www.minskole.no/vagsbygd  
 
 

  

 

LÆRINGSMÅL: 

NORSK Jeg kan lese og lytte til tekster av den svenske forfatteren Astrid Lindgren.  

MATEMATIKK Jeg øver på å bruke subtraksjon ved oppstilling av tresifrede tall. 

ENGELSK Jeg kan lese samtalen mellom Pippi Langstrømpe, Tommy og Annika.  

SAMFUNNSFAG/ 
KRLE 

Jeg vet at Fn jobber for at verden skal bli et bedre sted for alle.  

Jeg kan si noen av barnas rettigheter. 

 

BEGREPER: 

NORSK MATEMATIKK ENGELSK SAMFUNNSFAG/ KRLE 

Beskrivende ord  

Adjektiv 

Lese og gjøre 

biodikt 

 

 

 

Tresifret tall; hundrere, 
tiere og enere.  

subtraksjon, veksle 

 

Engelsk Norsk Fn- Forente nasjoner 
Rettighet  

 

Breakfast 

Thank you 

Of course 

 

Frokost 

Takk 

Så klart 

LEKSER OG INFORMASJON:  

Lekse til tirsdag Lekse til onsdag Lekse til torsdag Lekse til fredag 

Les i småbøkene du har 

fått utdelt på skolen i dag 

– minst 15 minutter. Prøv 

om du kan lese uten å 

stoppe for mye. Husk at 

foreldre skal signere på 

lesekortet hver dag. Altså - 

barna skal lese hver dag.  

Les minst 15 minutter i 
småbøkene dine. 
 
 

Les minst 15 minutter i 
småbøkene dine. 
 
Ta med deg 
innesko/gymsko om du 

ikke har på skolen        

Gjør mattearket med 
addisjon og subtraksjon 
(dersom du vil ha mer 
utfordring, kan du jobbe 
videre på Smart Øving) 

 

 

 

 

VARME   

VEKST 

VENNSKAP 

http://www.minskole.no/vagsbygd


   
 

   
 

INFORMASJON TIL HJEMMET: 
Fra uke 43 er det lov til å ta med pølse til å grille på bålet når vi går på tur. Ta gjerne med en vedkubbe på 

fredagene, slik at vi har nok ved til å tenne bål.  

 

Vi tar klassebilde på fredag 29.oktober!  

Og turen denne uken blir av det kortreiste slaget: Bålbrenning i skogen bak skolen :) 

 

Husk å sende melding innen klokka 8.15 dersom barnet ditt er hjemme fra skolen. Nummeret vårt er  

47 63 13 09. Skriv klasse og navn på barnet. 

 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK 

 

Vi fortsetter å jobbe med Astrid Lindgrens verden og denne uken er det Emil som står for tur. Vi 

skal lese, tegne, se og skrive biodikt om Emil fra Lønneberget. Barna koser seg med Lindgrens 

bøker og karakterer. https://www.minskole.no/vagsbygd/artikkel/354383 Her er artikkel fra 

besøket vi hadde av Agnes-Margrethe Bjorvand.  

 

MATEMATIKK Nå har vi jobbet godt med oppstilling av addisjonsoppgaver. Denne uka starter vi opp med 
subtraksjon av tresifrede tall. Boka har rask progresjon, og allerede denne uka opplever vi at vi 
må veksle. F eks 453 – 127 =     Vi husker fra addisjon at vi må starte med enerne, så tierne og til 
slutt hundrerne. Vi må også huske å vise vekslingen. 

SAMFUNNSFAG/ 

KRLE 

Mandag feirer vi Fn-dagen sammen med 1.-3.trinn i gymsalen på Åsane. 
I klasserommet lærer vi mer om Fn-sambandet og hva de jobber med. Vi hører om barns 
rettigheter bl.a «Alle barn har rett til å gå på skole» «Alle barn har rett til å si sin mening» 

ENGELSK Vi jobber med Astrid Lindgrens univers og leser noen små dialoger og lærer et par 

høflighetsfraser.  

 

 
Vågsbygd skole,  
Avd Åsane 
Broveien 3 
4620 Kristiansand 
  
Tlf: 47 63 13 09 

 

KONTAKTLÆRERE:  
Kathrine: kathrine.ravnevand@kristiansand.kommune.no 

Henrik: Henrik.Brandeggen@kristiansand.kommune.no  
Brit: brit.ribe.fjelde@kristiansand.kommune.no  

Ole Jørgen: ole.jorgen.andresen@kristiansand.kommune.no  
Kari: kari.mitander@kristiansand.kommune.no 

Janne: Janne.Storaker.Nass@kristiansand.kommune.no  

 
 

KLASSEKONTAKTER: 

3A: Trine Sæther: trisat68@gmail.com og Trine Sayfritz: trine.sayfritz@kvadraturen.vgs.no  
3B: Steffen McInerney: steffen.mcinerney@gmail.com og Tone Skåtterød: tone@skatterod.no   
3C: Hege Borgen hegeblandersen@gmail.com  og Solveig Eidhamar seidhamar@hotmail.com  

VARME 

VEKST 

VENNSKAP 
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