
Velkommen til 
foreldremøte
3. klasse - høsten 2021



Agenda

1. Ansatte på trinnet

2. Håvard har ordet

3. Lekser

4. Sosial kompetanse

5. Diverse informasjon

6. FAU og klassekontakt

7. Helsesykepleier



Helsesykepleier
Brit Haugvaldstad Våga



De voksne på trinnet
Camilla Høie Gloppen - kontaktlærer 3a

Tone Kristin Fossan - kontaktlærer 3b

Benedicte Kverneland - timelærer, musikk og Krle + styrk

Terje Hiim - gymlærer (send e-post til ham dersom det er noe som angår gym)

Maren Elisabeth Geijer Ceballos - assistent 

Celine   Brimsøe   - lærling

I tillegg vil det i løpet av skoleåret være elever fra Bergeland vgs innom i praksis 
ca to dager i uka. Tirsdager og onsdager.

Maren og Celine

Terje



Lekser
● Ukeplan over to uker - les info

- gjennomgå sammen med eleven

- se over arbeidet før innlevering

● Lilla bok. Diktat og gloseprøve 

hver fredag.

● Les høyt sammen hver dag

● Leveres torsdag

● Ekstralekser 

● Hjemmesiden - diverse lenker

● Abonner på hjemmesiden

Lassa skole sin hjemmeside

Skrivelekse
Fint om foreldre ser over:

● Stor bokstav, punktum, spørretegn, 
utropstegn.

● Svar med hel setning
● Skriv inntil margen

https://www.minskole.no/lassa


Norsk - lesing og skriving i alle fag 

Zeppelin Lese- og språkbok. På skolen.

Tuba Luba lesebok skal være i sekken. Lekser.

Aski Raski - lesetreningsprogram Nettside

Lesesiesta: Hver morgen i egenvalgt bok. 

Bibliotek: Eget passord, registrering.

Skriving: Blyant og tastatur.

Stor bokstav, tegnsetting, spørreord, ordklasser og rettskriving.

Stavskrift - sammenhengende skrift etter hvert.

Foreldre:

Viktig å følge opp lesingen
Leseflyt

Leseforståelse
Lån bøker - ha bok 

tilgjengelig

https://app.askiraski.no/login


Matematikk

● Multi 3A og 3B

● Multi 3 Øvebok - lekser

● Spill, praktiske oppgaver, 

bruker konkreter

● Matematikkonkurranse: https://www.10monkeys.com/no/home

Mattematchen er en årlig online matematikkonkurranse for elever i 1.-4. klasse. Elevene møter artige 
aktiviteter, og jobber sammen som et team mens alle kan øve på sine matematikkferdigheter i sitt eget 
tempo! 11.10.21 - 3.12.21

https://www.10monkeys.com/no/home


Engelsk

● To timer i uka.
● Muntlig og skriftlig.
● Samtale, lesing, skriving, lytting, fraser og strukturer, sang etc
● Digitale oppgaver/ nettsted
● Gloseprøve hver fredag.   Øv muntlig og skriftlig, lag gjerning 

setning med ordene.
● Bøkene skal ikke ligge hjemme.

https://skolenmin.cdu.no/_/3-trinn/english-6011625c474d8871f88bc726-5e4fc2e75d611500188096ba?showIntro=true


Sosial kompetanse
Fast time hver uke. Samtale, refleksjon, oppgaver  og aktiviteter.

Plan for alle trinn. Sosiale mål i 3. klasse - se blomsten, ta med hjem.

Gode valg - eget ansvar - konsekvenser av valg.

ABC- regelen.

Klasseregler.

Ukens elev - stå foran, formidle, få oppmerksomhet.

Inkludere andre og selv invitere seg med i lek. Ta initiativ.

Tåle motstand og utfordringer, gjøre selv? be om hjelp? Bli robust, tenk positivt.

Elevråd - nytt i år.

Foreldre:

Snakke positivt om skolen 
og klassekameratene.

Still åpne spørsmål
Invitere

Inkludere

Ta kontakt med hverandre

Aktuelle tema: 
trygghet
venner

konfliktløsning
følelser og tanker
ansvar og orden

høflighet og respekt



Diverse info
● Kom tidsnok

● Innesko/gymsko

● Uteskole hver torsdag - klær

● Ekstra skift - med navn i

● Headset

● Mobil/smartklokke - avslått i sekken

● Chromebook hjem ?  - tas opp i FAU

Sjekk kleskassen på 
gangen før du går. 



Sykdom og fravær
Send e-post til kontaktlærer.

Hvis barnet er i fin form til å jobbe litt med skolearbeid, kan 
de logge seg inn på google-kontoen sin.

Da kan de gå inn på Classroom og finne dagsplanen. Her er 
opplegg med en del lenker de kan klikke seg inn på.

Lesing er alltid bra. 

Pedagogiske program: MSØ, Multi nettoppgaver, Salaby, 
Aski Raski, Tastaturbo. Mange lenker på hjemmesiden.



Ny klassekontakt og FAU

Klassekontakt: starter januar 2022            

3A: Marit Cecilie Værland og Bergljot Emilie Attwooll. 

3B: Kristian Tindeland Marthinsen og

       Susanne Tollefsen Log

FAU

3A:

3B: Svend Vihovde og Karen Mauritzen Midbøe



LEKSEHJELP

Leksehjelp starter mandag 13.september for 3. 4. 5. og 6. trinn.

Mandag 6.time ( kl. 13.15-14.00) for 3. og 4. klasse.

Påmelding skjer skriftlig til lassa.skole@stavanger.kommune.no

Avmelding kan skje når som helst i løpet av skoleåret, og skal være skriftlig.

https://www.minskole.no/lassa/artikkel/159470


Takk for i kveld og vel hjem


