
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 11 og 12 

 

  

    11. - 22. mars 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn mars: 

Sofie SH 28/3 

Solveig 1/ 3  

 

 

Ukens elever 

Uke 11: Ole og Hamish 

Uke 12: Maren og Signe 

 

Uke 11: Melendi og Helene  

Uke 12: Jonas EL og Vilde DL  

 

 

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 kan oppdage ulike tallmønster. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle litt fra det gamle testamentet (GT). 

        Engelsk 

 

Jeg kan fortelle og skrive noen ord og setninger som handler om tema “At 

school”. 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur 

og nedbør og framstille resultatene grafisk.  

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
Jeg bidrar til god arbeidsro og snakker høflig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Uke 11 - 14 har Lassa skole lese- og skriveuker der vi setter ekstra fokus på lesing og skriving av fakta- og 

fagtekster.  

Målet for ukene er å: 

- Utvikle lese- og skrivekompetansen 

- Lære flere fagord og begreper 

- Lære flere lese- og skrivestrategier 

- Øke lese- og skrivegleden 

 

Som i fjor skal elevene ha kartleggingsprøver i lesing og regning. Nytt i år er at de også skal ha 

kartleggingsprøve i engelsk. Prøvene gjennomføres i ukene før påske.  

 

Dersom noen ønsker at det skal være et foreldremøte på trinnet i vår, vennligst ta kontakt med 

klassekontaktene Veslemøy (mor til Mats i 3A) eller Connie (mor til Jonas HM og Synne i 3B). Dette arrangeres 

av foreldre, og det er opp til dere hva temaet skal være.  

 

De neste to ukene er det 3B sin tur å være ute sammen med Fra hage til mage 

https://frahagetilmage.no/undervisning/skole/  

Vi er ute hele dagen, deler opp ingredienser og tilbereder mat på bål, så ha på klær som tåler matsøl og uteliv. 

 

uke 12  uke 13  

Vilde, Helene, Sofie W-H, Eline, Synne, Jonas HM, 

Elias, Julian, Vetle, Aksel, Tor, Daniel og William.  

Sofie SH, Kaja, Maren, Helle, Melendi, Silje, Håvard, 

Axel, Thomas, Jonas EL, Mikkel,  

Marius og Eirik. 

 

 

Hilsen fra Beate: Jeg har nå inntatt rugekassen, og vil benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid. 

Gleder meg til fremtidige treff med godgjengen i vår når “gollemann” stolt skal vises fram. Lykke til videre,  

alle sammen! Ta godt vare på hverandre.  

 

Hilde er nå så heldig å fungere som kontaktlærer for alle elevene i 3B. Mail angående fravær og annet sendes til 

henne. Vi ønsker Beate alt godt videre og gleder oss til hun besøker oss på skolen med babyen.  

 

Vi minner også om all kontakt med oss lærere skal skje via mail eller ved å ringe til skolen. 

Hilsen Heidi og Hilde. 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  

 

 

 
  

Lekseplan for ukene 11 og 12: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 11: Skriv ti faktasetninger om ditt favorittdyr på chromebooken. Dokumentet du skal 

skrive i finner du på classroom under lekser.  Søk og sett inn bilder at dyret som du velger. 

 

Uke 12: Jobb med arket om Gaupa. 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

Zeppelin lesebok, les sammen med en voksen: 

 

Uke 11: Bruk BO og jobb med sidene 99- 101. 

 

Uke 12: Bruk BO og jobb med sidene 105- 107. 

https://frahagetilmage.no/undervisning/skole/
mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
mailto:hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no


 

 

 

 

 

 

 

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

 

Ukens ord 
   skal           bare            hvor          med 
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/  

  

 

 

Matematikk 

Uke 11: 

Gjør de gule eller grønne oppgavene i heftet. Du kan også gjøre hele heftet. Siste side er 

ekstra utfordring.  

 

Ekstra utfordring begge ukene: Tekstoppgaver på salaby: 

https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver  

 

Uke 12: 

Jobb minst 20 min. med MSØ. Gjør gjerne noen tekstoppgaver på Salaby under linken du 

ser over på Ekstra utfordring. 

 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 11  

pencil = blyant  

rubber = viskelær  

glue = lim  

ruler = linjal  

  

Gloser uke 12 og 13   

Øv godt på det engelske alfabetet:  

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/flashcardsamling.html?tid=2096581&sec_ti

d=1140980   

Jobb gjerne med flere oppgaver på Stairs 3 “The alphabet”. 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140980  

 

http://www.klyve.skole.skien.no/index.php?pageID=660
http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim/
https://skole.salaby.no/3-4/matematikk/tekstoppgaver
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/flashcardsamling.html?tid=2096581&sec_tid=1140980
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/flashcardsamling.html?tid=2096581&sec_tid=1140980
https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140980

