
 

 
 

 

 

 

Ukeplan for 

3. trinn  

ukene 20 og 21 

 

  

    13.mai - 24. mai 2019 

 

 

 

Bursdagsbarn mai: 

Sofie WH 30.mai 

Ea Sophie 14.mai 

 

Ukens elever 

Uke 20: Martha og Sole 

Uke 21: Camilla og Selma 

 

Uke 20: Tor og Mikkel 

Uke 21: Maren og Vetle 

 

 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

      Norsk  

Jeg kan variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster. 

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

skjerm og papir. 

Jeg øver på å fremføre en presentasjon. 

   Matematikk  

  

Jeg kan forklare enkle brøker knyttet til praktiske sammenhenger. 

Jeg vet at brøk er en del av en helhet. 

            KRLE 

Jeg kan fortelle litt om Jesu liv i kristendommen.  

 

        Engelsk 

 

Jeg kan noen ord om familie på engelsk. 

Jeg øver på adjektiv på engelsk.  

 

 

 Natur, samfunn og miljø  Jeg kan beskrive hovedtrekk ved bronsealderen. 

 

 

 Sosial kompetanse 

 

 
 

Jeg kan gå fint med min turvenn.  

 

 

 

 

 

 



 

Informasjon til hjemmet 
 

Takk for utviklingssamtaler. Vi setter stor pris på et godt samarbeid med dere!  

 

Så kjekt å se flotte presentasjoner om elevene! Nå gleder vi oss til å vise de 

frem i klassen.  

 

Vi minner fortsatt om at chromebooken skal være ferdig oppladet til 

skolen. Det er fint dersom elevene har mulighet til å ha headset med seg på 

skolen. Vi har noen, men dessverre ikke nok til alle. 

 

 

17.mai nærmer seg, hurra!  

Se eget skriv om 17.mai og informasjon på hjemmesiden. Takk til dere foreldre som skal gå i toget sammen med 

oss.  

3A: Leikny L. Marthinsen, mor til Caisa 

      Siri Melberg, mor til Ole 

      Margrete Fjermestad, mor til Herman 

      Yvonne Smith, mor til Maren 

3B: Mari Beate Hakkestad, mor til Sofie SH 

      Bjørnar Pettersen Holmvik, far til Julian 

      Anne Kristine Buckle , mor til Mikkel 

      Kari Halvorsen Løland, mor til Silje og Håvard 

 

 

Tirsdag 28.mai ønsker vi dere velkommen til Hei Verden åpen dag/aksjonsdag på Lassa skole. Fra klokken 

17.00 - 19.00 vil det være ulike aktiviteter/boder rundt omkring på skolen. Målet for denne dagen er å vise 

solidaritet og samle inn penger til skolegang i Peru. Se mer informasjon på hjemmesiden. Utenom 

aktiviteter/boder i skolegården, vil elevene ha en presentasjon om Peru i klasserommet. Hjertelig velkommen!  

3A møtes i klasserommet klokken 17.15 - 17.45. 

3B møtes i klasserommet klokken 17.45 - 18.15 

 

Vi planlegger en smoothie-bar på den ene boden til Hei- verden. Vi lurer derfor på om noen av foreldrene 

kunne ha hjulpet til med å levere smoothie på flasker? Vi trenger ca. 4 flasker (med kork) per klasse, er det 

noen som kan stille med dette? Om du kan så send mail til kontaktlærer. Lever smoothien når dere kommer til 

Hei verden dagen. 

Tusen hjertelig takk for hjelpen! 

 

 

Vi ønsker alle ei riktig god maiuke og gratulerer med nasjonaldagen!  

 

Hilsen Heidi og Hilde 

 

heidi.roalkvam@stavangerskolen.no  

hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no  
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Lekseplan for ukene 20 og 21: 

 

   

     Norsk,  

 

     skrive: 

 

Uke 20: Les og skriv 10 faktasetninger om 17.mai i eget dokument som ligger på classroom 

under lekser.  

 

Uke 21: Vi jobber fortsatt med substantiv, adjektiv og verb. Jobb med alle disse ordklassene 

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

 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

 

Uke 20: Les, syng og øv på 17.mai sangene i heftet du har fått på 

skolen.  

 

Uke 21: Bruk BO og les i eget hefte om bronsealderen. 

 

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

 

Ukens ord 
         nær         disse          har        tar 
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 20: 

Jobb minst 20 minutter på Multi Smart Øving. Det kan være lurt å ha blyant og papir ved 

siden av deg.  

 

Uke 21: 

Jobb med gule og grønne oppgaver i heftet. Ekstra utfordring: Se ekstra ark i heftet. 

 

 

    Engelsk 

 

Gloser uke 20  

Ingen gloser denne uken  

 

Gloser uke 21 

far= father                                 Ekstra: Øv gjerne på setninger til ordene.  

mor= mother  

bror= brother 

søster= sister 

 

Jobb gjerne med oppgaver på Stairs 3 “Family” 

https://stairs1-4.cappelendamm.no/oppgavetre/seksjon.html?tid=1140983 
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