
 

 
 

 

 

 

      Ukeplan for 

3. trinn 

 

Uke 34 og 35  

 

           20.08 - 31.08.18  

 

Bursdagsbarn i juli og 

august:  

Eline 09.07 

Selma 06.07 

Helle 10.08 

Caisa 12.08 

Markus 14.07 

Ulrik 17.08 

Daniel 21.08 

Tor 21.08 

Mats 25.08 

 

 
 

Fag 

 

 

Læringsmål 

 

 

 

Norsk  

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

om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. 

Jeg kan samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og 

diskusjon. 

Jeg forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre. 

 

 

                      Matematikk  

 

Jeg kan samle og sortere objekter i passende kategorier, og telle opp 

antallet i hver kategori. 

 

                          KRLE 

 

 

Jeg er en god venn og deler gode ord. 

 

  

                      Engelsk 

 

Jeg kan telle til 20 på engelsk.  

 Natur, samfunn og miljø  

Jeg kan fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.  

Jeg kan praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er 

viktig. 

 

 Sosial kompetanse 

 

 

 
Jeg inviterer andre med i leken. 

 

Jeg kan selv spørre andre om å få være med i leken. 

 

Jeg klarer å si ”stopp” hvis noen ødelegger leken. 

  

 

 



 

Informasjon til hjemmet 

Foreldremøte 5. september kl 18.00. Set the date!  

 

Fravær mailes til kontaktlærer. Vi oppfordrer dere til å bruke e-post når vi skal kontaktes.  

3B: Hilde og Beate deler på kontaktlæreransvaret. Skriv er gitt som ranselpost og legges ut på hjemmesiden. 

 

Vi som er heldige og jobber sammen på 3.trinn i år:  

Heidi Benedikte Gjerde, kontaktlærer 3A. Fag: norsk, matematikk, nsm (natur, samfunn og miljø). 
 
Beate Jacobsen, kontaktlærer 3B. Fag: Norsk, nsm, musikk, kunst og håndverk.  

 

Hilde Klungland Åtland, kontaktlærer 3B: Matematikk, engelsk og krle (kristendom, religion, livssyn og etikk). 

 

Terje Hiim er faglærer i kroppsøving (fredager). 

 

Sissel Furuly Unsvåg er spesialpedagog. 

 

Tove Moldestad Olsen er miljøarbeider. 

 

Lånte skolebøker krever beskyttelse! Eleven har fått tildelt et nummer i lærebøkene han/hun låner. Dette 

nummeret står også på kontaktlisten, og gjør at flerårsbøker er lette å identifisere eier til.  

 

Zeppelin-bøkene, både lærebøker og arbeidsbøker, skal alltid være med i sekken. Vi veksler på å bruke 

disse på skolen og hjemme.  

 

Penal bør fylles opp med blyanter, visk, spisser, limstift og fargeblyanter. 

 

Skiftetøy legges i elevens boks i garderoben. 

 

Innegymsko vil bli samlet sammen i en IKEA-pose som vi tar med oss til gymsalen. Dette letter logistikken, 

og vi sikrer at alle har på seg sko. Det blir også bedre plass til yttertøy i garderoben.  

 

Beskjedmappe er lurt å ha slik at ukeplaner og infoskriv holder “fasongen”.  

 

Leksehjelp vil det komme mer info om på hjemmesiden etterhvert.  

 

Spisetid: Mandag: Supernytt, fredag: ukens elever velger i samråd med voksen en kort film fra NRK Super.  

Tirsdag, onsdag, torsdag: høytlesing, lydbok eller drøs.  

 

Melk og frukt kan bestilles, sjekk skolens hjemmeside for info.  

 

Uteskole vil i hovedsak skje onsdager etter storefri. En våt høst stopper oss ikke fra å utforske nærmiljøet, 

så husk å kle barnet med gode, vanntette og vindtette klær og sko. Ha gjerne ekstra skift med på 

uteskoledager. Det blir gitt beskjed hvis vi tar uteskole hele dagen slik at varm drikke kan pakkes i sekken. 

 

Nivådeling lekser: vanskelighetsgradene er gul (middels) og grønn (vanskeligst/mest).  

 

Ukens elev: Hver uke er det to elever i hver klasse som er ukens elever. De har ansvar for å hente melk og 

frukt, kaste melkekartonger, hjelpe til der det trengs, spre glede og omsorg i klassen. Mot slutten av uka  

(3A fredag, 3B torsdag) kan ukens elev ha med seg noe hjemmefra som betyr noe for de (for eksempel en 

leke, et bilde, ei bok, pynteting etc.). Klassen skal først prøve å gjette hva det kan være, ved at ukens elev 

beskriver det han/hun har med seg. Etterpå skal ukens elev vise og fortelle om det. Klassen vil komme med 

mange positive adjektiv om ukens elev og det vil også bli et kort intervju. Dette gleder vi oss til!  

 

Engelsk gloseprøve hver torsdag. Elevene skal øve på glosene både muntlig og skriftlig. De kan gjerne 

skrive en setning til minst to av ordene. Hovedfokus vil være på ordene, men det er viktig å vite hvordan 

ordene kan brukes i en sammenheng. 

 

3A: heidi.roalkvam@stavangerskolen.no 

3B: hilde.klungland.atland@stavangerskolen.no 

3B: beate.jacobsen@stavangerskolen.no  

 

mailto:heidi.roalkvam@stavangerskolen.no
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Lekseplan for ukene 34 og 35: 

  

 

 

        Norsk,  

 

     skrive:  
 

 

Uke 34 og 35: 

 

Jobb med oppgaver på utdelt kopiark som hører til det du leser i leseleksen din i Zeppelin 

(se kolonnen under). 

 

 

  

 

       Norsk,  

 

     lese: 
 

 

 

 

 

 

Uke 34 og 35: 

 

Zeppelin lesebok (lånt lærebok som dere selvsagt legger beskyttelse på): 

Gul: Bruk BO og jobb med sidene 6 - 9. 

Grønn: Bruk BO og jobb med sidene 6 - 11.  

 

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

mengdetrening er meget viktig for å øke  

leseforståelse, lesehastighet, ordforråd og leseglede!  

 

  

 

    Matematikk 

 

Uke 34: 

Gul: Gjør utdelt hefte om statistikk.  

Grønn: Gjør utdelt hefte om statistikk + grublis.  

 

Uke 35: 

Lag din egen undersøkelse, eksempel: Hvor mange biler finner du med ulike farger i gaten 

din, rød, hvit, sort, blå. Eller hvem som har mest sko hjemme av mamma, pappa, søsken 

eller besteforeldre?  

Eller finn på noe du vil undersøke selv.  

 

 

    Engelsk 

 

Engelske gloser: 

10 = ten 

11 = eleven 

12 = twelve 

13 = thirteen 

14 = fourteen  

 

Øv på gloseordene både muntlig og skriftlig. Prøv å skriv en setning til minst to av ordene. 

Gloseprøve hver torsdag.  

 

Kunst og 

håndverk 

Vi skal lage collage (rivebilde), så ta med deg ukeblader, reklamebrosjyrer og liknende. 

Husk å ha limstift og saks i penalet ditt! 

 

Ukens elever 

 

 

3A uke 34: Eliah og Vegard 

     uke 35: Martha og Solveig  

 

 

3B uke 34: Helle og Daniel  

     uke 35: Thomas og Eline 

 

  

 

 


