
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 15 og 17 

 

  

    8.april - 26. april 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn april: 

Ingen bursdagsbarn i april. 

 

 

Ukens elever 

Uke 15: Christian og Matteo 

Uke 17: Anna Maila og Sara 

 

Uke 15: Kaja og Synne 

Uke 17: Eirik og Sofie WH 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i 

muntlige tekster. 

Jeg kan bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om 

egne erfaringer og uttrykke egne meninger 

Jeg kan finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på 

skjerm og papir. 

   Matematikk  

  

 

Jeg øver på oppstilling av regnestykker. 

Jeg kan gjenkjenne og beskrive ulike geometriske figurer. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle om påskeevangeliet.  

Jeg kan fortelle litt om jødedommen.  

 

        Engelsk 

 

Jeg kan si noen klokkeslett på engelsk og spørre hvor mye klokka er. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene 

og foreslå forklaringer 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
 

Jeg rekker opp hånden, og venter med å snakke til det er min tur.  

 

 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Som mange vet, er vi så heldige å ha Marianne Doublet i 3B på fredager. Hun har fagene NSM og kunst og 

håndverk. Marianne er kontaktlærer på 7.trinn. Mail om fravær og annet kan sendes til Hilde som andre dager. 

Hun videresender beskjed.  

 

Utviklingssamtaler kommer rett etter påske. Eget skriv for datoer er delt ut som ranselpost og lagt ut på 

hjemmesiden. Vi mangler noen “samtaleblomster”. Fint om alle kan få levert dette arket så snart som mulig. Det 

skal gjøres sammen med en voksen. Vi møtes til samtale i klasserommet. Velkommen! 

 

Det har kommet inn spørsmål om å bruke rullesko på skolen. Vi kan dessverre ikke ha disse på skolen. Det har 

med sikkerhet å gjøre både for den som “ruller” og for de andre.  

 

Vi minner fortsatt om at smartklokker og mobiler ikke er lov på skolen, dette  

skal isåfall ligge avskrudd i sekken. 

 

Fredag før påske blir det leketime i 5.time. Elevene kan da ta med seg leker.  

(brettspill, kortspill, bamser, figurer, konstruksjonsleker, slim, rollespillfigurer er 

leker som er tillatt). Skytevåpen, leker med høy lyd, droner og noe som er større en 

ranselen din må du la ligge hjemme. Vi gleder oss til en hyggelig leketime! :-)  

 

  

Vi ønsker alle en riktig god påske og velkommen tilbake på skolen 

tirsdag 23.april til vanlig tid.  

 

 

Hilsen Heidi og Hilde. 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

 

 

 

 
  

Lekseplan for ukene 15 og 17: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 15:  Gjør arket: Hvis jeg var en påskehare. 

 

Uke 17:  Gjør arket: Sportegn. Jobb minst 15 minutter med adjektiv på lokus. 

https://www.lokus.no/open/Zeppelin3_DER/Grammatikk/Adjektiv  

 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 15: Bruk BO og jobb med sidene 117-119 . 

 

Uke 12: Bruk BO og jobb med sidene 120- 122 (side 123 er valgfri) 

 

Alle: Les i minimum 15 minutter hver dag i en valgfri bok.  

 

Ukens ord 
         de         fikk            dette         noe 
Vi anbefaler å fortsette med å øve ved å bruke linkene med de høyfrekvente 

ordene: 

http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660  

 

http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/  

mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no
https://www.lokus.no/open/Zeppelin3_DER/Grammatikk/Adjektiv
http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/


 

  

 

 

Matematikk 

Uke 15: 

Spill påskespillet sammen med en hjemme. 

 

Ekstra utfordring begge ukene: Jobb med noen oppgaver i utdelt hefte.  

 

Uke 17: 

Jobb minst 20 min. på Salaby med minus. Jobb med “Oppstilling”, “Rett svar til rett sted” og 

“Mattepop”. https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/minus 

 

 

    Engelsk 

 

Glosesetninger uke 15  

-What time is it? (Hvor mye er klokka?) 

-It’s ten o’clock. (Klokka er ti.)  

  

Begge ukene: Jobb gjerne med oppgaver på Stairs 3 “What time is it?” 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140981  

 

Gloser uke 17 

halv = half past  

kvart på = quarter to  

kvart over = quarter past 

 

 

https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/minus
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140981

