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VARME 

VEKST 

VENNSKAP 

LÆRINGSMÅL 

Norsk/naturfag Jeg kan fortelle 3 ting om hjertet. 

Matematikk Jeg kan 3-gangen.    
1x3=3, 2x3=6, 3x3=9, 4x3=12, 5x3=15, 6x3=18, 7x3=21, 8x3=24, 9x3=27, 10x3=30  

Engelsk Jeg kan disse ordene: brain = hjerne, heart = hjerte, muscles= muskler,  
stomach = mage 

 

NORSK MATEMATIKK ENGELSK NATURFAG 

Lese for å lære  
Lese for å gjøre  
Lese for å oppleve  
BIO – bilde, 
innledning og 
overskrift  
avsnitt  
 

multiplikasjon  
gjentatt addisjon 
ganging  
gruppering 

 

brain  
                            heart 
stomach 
                     
 

                      muscles    

hjerte 
hjerteklaffer 
organer 
oksygen 

  

LEKSER OG INFORMASJON 

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

Les 15 min. i bøkene du 
har fått.    
    
Gi beskjed om bøkene    
du får med hjem har 
for lite/ for mye tekst.    
   
 

 

Les 15 min. i bøkene du 
har fått.    
    
Gi beskjed om bøkene    
du får med hjem har for 
lite/ for mye tekst.    
   
 

Les 15 min. i bøkene du 
har fått.    
    
Gi beskjed om bøkene    
du får med hjem har for 
lite/ for mye tekst.    
   
 

Matteark 
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INFORMASJON TIL HJEMMET 

Det er sendt hjem påmelding til julegudstjeneste eller til varme-vekst-vennskap samling. 
3.trinn har medansvar i kirken, så vi håper at flest mulig melder seg på 
julegudstjenesten. Vi skal synge to sanger og vi skal være med  

å lese ulike tekster       
Påmeldingen må leveres innen fredag 2.desember. 
 
Vi minner om foreldreundersøkelsen. Logg inn på https://www.udir.no/tall-og-
forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen. 
Brukernavnet dere skal bruke var festet på informasjonsarket som dere fikk forrige uke. 
 

Hold av 12.desember kl.17.30, for da blir det juleavslutning for 3.trinn        
Mer info kommer…. 
 

Sluttid Mandag kl. 13.15 Tirsdag kl.13.30 Onsdag kl.12.30 Torsdag kl.13.15 Fredag kl.13.15 

DENNE UKA SKAL VI LÆRE OM: 

NORSK/ 
NATURFAG 

Vi fortsetter med leseforståelse. Vi vil øve på hva vi gjør når vi møter ulike tekster. 
Vi øver på å se på bilder, overskrift, innledning og vi samtaler om hva vi tror teksten 
handler om.  
Vi fortsetter på temaet om kroppen. Vi skal lære om skjelettet, musklene, hjertet 
og hjernen. Vi leser om kroppen, gjør forsøk og skal lage kahoot. Vi skal også teste 
ulike øvelser med kroppen. Denne uka fokuserer vi på hjerte. Vi gjør oppgaver om 
hjertet. Vi skal øve på å skrive spørsmål og lager felles spørsmål i klassen. Disse skal 
vi bruke til å lage en kahoot til de andre klassene.  

MATEMATIKK Vi begynner med multiplikasjon (ganging) igjen, og lærer 3-gangen.  
1x3=3, 2x3=6, 3x3=9, 4x3=12, 5x3=15, 6x3=18, 7x3=21, 8x3=24, 9x3=27, 10x3=30  

ENGELSK Vi jobber med ord og uttrykk til kroppen.  

KONTAKTLÆRERE 
A  
 

Valborg H. Severinsen 
Valborg.h.serverinsen@kristiansand.kommune.no 

Kristine D. Sæborg 
Kristine.Drangsholt.Saeborg@kristiansand.kommune.no 

B 
Elisabeth Solsvik 
Elisabeth.solsvik@kristiansand.kommune.no 

Hanne Antonisen 
Hanne.hagen.antonisen@kristiansand.kommune.no 

C 
Kristin Ramsland 
kristin.ramsland@kristiansand.kommune.no 

Eirik F. Haugland 
eirik.f.haugland@kristiansand.kommune.no 

FORELDREKONTAKTER                                                                                    
3A Synne Repp Hansen              synnerepphansen@outlook.com           

3B Iver Kirkeland iver.kirkeland@gmail.com 

3C Cathrine Nilsen                cathrinenilsen@yahoo.no                         
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