
Velkommen til 
foreldremøte på 

3.trinn



Plan for møtet

● Ansatte på trinnet
● Fagfornyelsen
● Kort om fagene 
● Sosial kompetanse 
● Ny klassekontakt?



Lærere
Ansatte på 3.trinn

I tillegg til Amelia, Nina

Astri og Siri, har vi lærlingen vår,

Kibrom. 3B har også studenter fra Bergeland

tirsdager og onsdager.

https://www.minskole.no/lassa/Underside/358


Dagsrytmen
O8:15 - 08:30 Tegn og Les

08:30 Skoledagen begynner: Les eller samling

Samling hver dag: Dato, dag, vær, dagsplan  = “tegne dagen”

Uteskole onsdager

Tredeling hver torsdag

To voksne i klasserommet hver dag



Fagfornyelsen
Ny læreplan: Kunnskapsløftet 2020

Kort fortalt: 
● Dybdelæring
● Elevmedvirkning: Elevråd, klasseregler, fag
● Egenvurdering
● Medborgerkompetanse

Fortsatt “gamle” årsplaner. Bygger opp nye gjennom dette året.

Interessert gå inn på Udir sin hjemmeside: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/


Norsk 

- Zeppelin og Tuba Luba: Lese og språkbok
- Leseboka skal være hjemme
- Aski Raski - lesetreningsprogram
- Lesing: Hver morgen i egenvalgt bok
- Bibliotek
- Lesing og skriving i alle fag: Leseforståelse 
- Øveord: Finskriving -og rettskrivingsbok
- Skriving: Stor bokstav, punktum, spørreord, ordklasser 



Matematikk
● Multibok 3a og 3b: Skolestudio
● Mattestasjoner Tallinje: uke 38
● Spill, praktiske oppgaver, 

bruker konkreter
● Multi Smart Øving: MSØ
● Aktiv skole

https://www.skolestudio.no/Multi--Matematikk--3/f4630f66-15fd-488d-871f-8bced6b8337a--1%20Tallene%20til%201000
https://docs.google.com/document/d/16jMgntAhc3L7elMCpEVWMDlCgAW6YdIesOBmagCu3wE/edit
https://multi.smartoving.no/teacher/class?filter=multi3%7Cch1


Engelsk
● To timer i uka
● Muntlig og skriftlig.
● Samtale, lesing, skriving, fraser og strukturer, sang, drama, spill….
● Gloseprøve hver fredag.                                                                                      

Øv muntlig og skriftlig



Andre fag
● KRLE: Vennskap, etikk og filosofi, humanisme og religioner
●
● NSM: Uteskole, naturfag, 

utforske skog og mark, 
geografi, historie

● Musikk: Sang, dans, blokkfløyte, notelære



Andre fag
● Gym: Grunnleggende bevegelser, ballaktiviteter, friidrett, turn.. ute/inne. 

Vi satser på dusjing etter jul. 

● Kunst og håndverk: Fortsetter med skilpadden, kunst, kunsthistorie, 
maling, tegning, tresløyd og keramikk



Sosial kompetanse
● En egen time per uke og drypp gjennom skolehverdagen
● Trekkboks i friminutt
● Friminuttsaktiviteter - forslag
● Fortellerstol
● Åmen Felles C
● Vennegrupper

https://docs.google.com/presentation/d/166_zUyRqTVWH69r-bdLY-RxWmwJ3ZuRzdjwPe5nqXp0/edit#slide=id.g2faf27d85b_0_0


Generell informasjon
 
● Gjennomgå ukeplan sammen med ditt barn. uke 38 og 39
● Ladet chromebook, og øreklokker
● Innesko
● Skiftetøy
● Ny klassekontakt?

Ta kontakt på mail dersom dere lurer på noe. 

Takk for oppmøtet, og vel hjem!

https://docs.google.com/document/d/1r1liYg8reOTvI9r3igfwV9y9etcO0ZH7q8003JOrYwk/edit

